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فيوالجيهاتي)4/36(،السنن"11فيالدارقطخيعندمتابعةلهوو!دت

ضعبف.المتاجإلىالإسناداذإلا3،،لاه)7/ا""الكبهرى

نظر.الطريقجنبهذينالحديثنحسينففعي

احاديثاتخريجإلىو"الهداية(،114-)7/113الغلبلى،أ(إروأءا:وانظر

.(1-211131)6/اايةالبدا

عائشةبأثر2(لأ11/8"والحجدمالعلوم"جامعفيرجباب!وعارضمه

المروقي!الحديثأذعلىيدلطلم)وهذاةفقال،المنعقدةأليمينفىالصحيح

نأأو،صحبحغيرأنهإقا"إغلاقفيعتاقولااطلاق"لامرفوعا:عخها

."...!حيحغبربالغضبتفسيره

""(.1-697لم)2الرمدي(("عللعلىشرحه:هذالصلكهوانظو

)القاسمي(..ووقفااوصلأالهاءبسكوذ
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أشارأنهإلا،شرطهعلىمجيئهلعدمالبخارييخرجهلموإنالحديثهذا

،والكرهالإغلاقفيالطلاقباب:ترجمةلحتالطلاقكتابفيإليه

وغيره،والشركالطلاقفيوالنسيانوالغلطوامرهحا،،والحجنونوالسكران

.نوىماامرىءولكلبالخيةالاعحال!د:الخبيلقول

ينبغيعخدهصلالهنعلىيدكإليهأشارأوالبخاريعئقهماوكل

كما،إليهيئشرولميعلقةلمكالذيوليسالدفيق،النظرإعارتهللفقيه

لايخفى.

وعنمه،استتباطهوقوه،نظرهوذقم،فقههكمالالبخاريعناشتهروقد

طلاقوقوععدمعلىالاستدلالعنعدلفإنه،هذهترجمتهفيترىكما

علىالخيةبحديثالاسشدلالإلى=عندهفيهمالنظيرالإغلاقبحديثالغضبان

الشريعة.منابوابفيالاعظمالكليئهوالحديثهذالأن،وقوعهسدم

مثاله:ماالمذكورةالبخاريترجمةتحتحجربنالحافظقالولذا

العاقلعلىيخوجهإنحاالحكمأنيجحعهااحكامعلىالترجمةهذه"اشتملت

العاقلغيرلأن؟بالحديثالاستدلالذلكوشملالذاكر،العامدالمخار

يكرهوالذيوالناسيالخالطوكذلك،يفعلأويقولفيمالهنيةلاالحخخار

ء".الشيعلى

طلاقوقوعبعدمقال!نمذهبمعيتفقالبخارجممامذهبفإن؟وعليه

الاجتهادالمجتهدينشئةواستدلالا-لنذااختلفاوإنمآ،،الغضبان

-.المطلق

إلاتيةالوجوهمنمعقولامعناهكونعلىقامبماالإغلاقحديثأنعلى

،لغيرهالصحيحمنصار-الثلاثينمنتقربكادتالتيالكنابهذافي

السند.عناجنبيلامرصخحمالغيرهوالصحجح.لذاتهالصحيحقسيموهو

فييكنلمإذاالحديثصحة)الحجخهد(الفقيهيعلمقدالحصار؟ابنقال

ذلكفيحمله،الشريعةاصولبعضأو،اللهكخابب!نآيةبموأفعةكذابسنده

الماسمي(.1.بهوالعمللمحبولهعلى



الغضب.اظنهوالغلاق:قالثم،"!أ(غلاقفي":داودانجوقال

ا:يقول-حنبلبنأححديعني-عبداللهاباسمعت:حنبلوقال

احمد:ولفظالعزيز.عبدابوبكر]و[)2(الخلالذكره.!والغضسب

الحضحب،يعشي

أ،)3"عبداللهوابا،دريد)؟"وابن،محيد)3"اباسألتشبكرآبوقال
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طأ)5

البيهقياشحكى11:)9/938(["أ)الفخح]فيحجرأبنقال01اشلهفيآلفبجر

أب!"سنذ!!جيدةنسحةشيرأيفو"اللاق"".الوجهينعلىدويآله

منفبلماأ)كالقهإ،!صدرولعله،المعجمةالغينبكسىمضبوطااداودا
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إشجاكاالألفاريدتثم،المظرزيطقالكياوالغضبالضجروهو-،بفتخ
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)القاسحي(..الروايةفلتحررأوائلها؟من"استكال!ما"بححت
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214(01)5/"الزاد"!يصخاعتهحاالروأيةالحصنفنقا!
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الخبلاء!أعلامو"س!رأ(،ألح-)2/113الرواة""إنباه،انظر30لالح

/13(!31-.1)532
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الخلاء"اعلاموأ(سير182(،-)1/176ا"الروأة"إنساهاةانظر323-سخة
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.(1إكلاقفيعتاقولاطلاقلا":قولهعن،النحويين،طاهرأ1(وأبا

رأيه.عليهانغلقأكرهإذالانه؛الاكراهيريد:قالوا

.والمجنونالمبرسم)2"المعنىهذافيويدخل

لان؛الغضبفيهويدخل:فقالأيضا؟والغضب:لبعضهمفقلت

بهينغلقمماعليهمادخلوالاخر،الاكراهأحدهما:وجهانلهالإكلاق

عليه!رايه

"باب:صحيحهفيقالفإنه؛البخاريتبويبمقخضىوهذا

بينيفرق،((")!والمجنون،والسكران،والحكره)3(،إكلاقافيالطلاق

كلاممقتضىايضاوهو5.الوجوهذهوبينالإغلاقفيالطلاق

،(!الغلقونذرالشلقيمشوالغضباللجاجنذريسميفإنه؛الشافعي

.اللغةأ6(أئمةمنواحدغيرقولوهو،الغضبنذربهيريداللفظهذا
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"2(

،3(
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الخحوي،الإمام،الححمداباذيمحمدبنالحسنبنمحمدطاهر،أبو.لعله

033(.-503932،-03؟)15/السير"1خانظر3360سخةتوفي

.()القاسمي.مبرسمفهو-بالضم-ئرسم،فيهالجهذيعلة-ةبالكسر-البرسام

الكافبضمالنسخفي"هو)9/938([:"الفخح"]فيحجرابنالحافطقال

الإكلاقأنإلىيذهببأنهتصريحالإغلاقعلىعطفهوفيالراءإ.وسون

.()القاسمي.هوالخضب

فيوالذيا.اوالمكرهإكلاقفيالطلالىباب9:الأصلفيوقعكذا

إ.والكرهالإغلاقفيالطلاق"باب:وشووحهلماالصحيحلا

.(912)8/"المحتاجو"ن!اية،965()3/لا"الأمةالظر

أفيالأثجرابنكقول،بمساويهاوبلازمهفسرهبالغضبفسرهمناناعلم

كلق-رجلالصبر.وقلةالصدرضق"الغلق:)3/038([:"الهاية!

".الخلقسيء-:ككتف



الصحابة،واقوال،والسنة،الكتابمقتضىهوبموجبهوالقول

والاعتبار،،الصحيحالقياسومقتضىالفمهاء،وائمة،والتابعين

الشريعة.واصول

:وجوهفمن،الكتاباما

بمافياضذكمودكناتفنكغفىلالففوللهفياضذكملا>:تعالىقوله:احدهاا

.[522:]البقرة<قلوبكغممسبت

ابنامالكحدثنا،وكيعبنحدثنا"تفسيره":فيجريرابنقال

"لغوا.قالعبالسابنعن،وسيمعن،عطاءعنخالد،عن،إسماعيلى

.")1(غضبانوانتتحلفالطاليمين

عنا،حمزةابوحدثنا،واضحبنيحعىحدثناحميدا،ابنحدثنا

،غضبانوهو!جلعليهاخلفيمينن"كل:قالطاووسعنعطاء،

)1(

الغضب،"كثير11/462([:"الزاهر"فيالأنباريبكر]بنأبووقال

الزضا".،العس!حرالخلقضحى:وقيل

واختد.غضب،فغلق،أكضبإذافلانأكلىوقد

مجاز.وهو.نشباي،حذتهفيفغلقفلاناحتد:يقال:الليثوقال

])13/383([."القا!وس"شرحفيالزبيداينقله

حدته،فيفنشباحتذ:غلق45:9([]94للزمخشري"البلاكة!اساسومي

.()القاسمي.!إغلاقفيطلاقلا:ومنه،وأكرهضيىإذا:عليهواكلق

افيوالبي!قي)4/1533(،منصوربنوسعد)4/438(،جريوابنأخرجه

وغيرهم.(لح01/9)"الكبركما"

بعدعنهروىوخالد،اختلطالسائبعطاءبن؟ضعيفوإسعاده

.مجهولووسيتم،الاختلاط

".رسغبنإعطاء:إلى،وسيمعنعطاء9:الاصلفيوتحزف
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.أيحتكغ()1("باللئو!دده،يؤاحذكم>:قوله،فيهاعليهكفارةفلا

فياليمينهواليصنلغوان،مالكمذهبفيالأقوالاحدوهذا

وهوالإطلاقعلىوأفضلهمالصالكيةاجلاختياروهذا)2"،الغضب

تنعقدلاالخضبانأنإلىذهبفإنه،إسحاقبنإسماعيلالقاضي

)3(
يمينه.

)1(

)2(

)3(

الأيمانمناللخوذي-المقالةهذهقالمن"وعلةجرير:ابنكلامتتحة

ما-عزمولافلبعقدكيرعلىالغضبحالفيصاحبهابهايحلفالتي

ثاقالاليحامييونسبنعمرثناقالالمروزيمنصوربنأحمدبهحدثني

ابنعنطاووسعنكثجرابيبنيحىعنالزهريسليحانابيبنسليماذ

الدارقطنيوأخرجهغصت.فييحين"لا:!جاللهرسولقال:قالعباس

.)القاسحي(.سنذكرهكحا

اليمينلخو:الشافعي"وقال])243،[:!الأمة"رحمةفيالدينصدرقال

عند،واللهوبلى،واللهلا:قولهفيعندهذلكيسصؤروإنما.يعقدهمالم

وأماضعلىكالتسواءقصد،غيرمنواللجاحوالغضبالمحاورة

أحمد".)القاسعي(.عنروايةوهي.مستقبل

رشدلابنالمجت!د""بدايةةاسحاقبنإسمماعيلالقاضيلقولوانطر

.)21/839

روايةفياحمدألامامقال])3/2!([:"الموقعينإإعلامفيالحؤلفقال

القاضيوهوقولداود،أبوفسرهوكذلك،الغضبهوالإغلاق:حنبل

كدهوهي،منهمالعراقأهلومقذمالمالكيةإئمةأحدإسحاقبنإسماعيل

يمينوفياليحين،لغوفيالغضبانيحينفادخلايضا،اليمينلغومن

اي!ندلسي،بزيزة]ابن[وهو،عنهعبدالحقاحكامشارحوحكاه،الإكلاق

الايحاذذ،الصحابةمنوكبرهمامسعودابن]و[عليقولوهذا:قال

فيه-بإسناد!الدارقطنيلمسننوفي،تلزملاالغضبحالفيكلهاالمنعقدة



لغو"إذ:وعائشةعباسابنقولوبينالقولهذابينتمافيولا

وغيرهاعائشةوقول")1(،واللهوبلىواللهلاالرجلقولهواليمين

فيتجين،عليهحلفكمايعتقدهالشيءع!الرجليمين"إنهايضا.

بأنهااليحينلخوفسروالذي،اليمينلغومنالجحيعفان")2"؛بخلافه

اللغو.منالآخرينالنوعينبأنيقولالغضبيخحيز

لكمسبامقابلااليمينلغوجعلسبحانهاللهفإذ،الصحيحهووهذا

خلفكمايظنهالشيءعلىوالحالفالغضباناذومعلوم،القلب

يكسبلم-،اليمينعقدغيرمن-واللهوبلىوالله،.والقائل،عليهه

بلفطاالمؤاخذةرفعقدسبحانهواللهولاقصدها،،اليم!هنعقد!لبه

لحؤاخذةاتجو!فلا،يقصدهولمالقلبيكسبهلمللسالأعلىجرى

لخومنأظهزالغضبانلغو:يقالقدبل،بهالحؤاخذةالدهرفعبما

تعالى0اللهشاءإنبيانهسيأتيلما؟الأخيرينالقسمين

)11

،2(

لافيحاحمتاقولاغضبفييمين"،يوفعهعباسابنحديثمنلين

.عباسابنقولفهورفعهيصجتلمإلطوهو".يملك

فهذا،مسروقبهوفسره،بالغضب،إكلاقفىطلاقالا1:الشافعيئفسرقدو

الإكلاقفسرواكلهـماسماعيلوالقاضيداودوابووأححدوالشافعيمسروق

بشدةالقصدبابعليهأكلققدالغضباذلأنالخفسير،أحسنم!وهو،بالغضب

(.)القاسمي.الغراءالرسالةهذهحوتهماتفصيلهاتتقةوله."كضبه

66631(.البخا!ىفأخرجه؟عائشهقولآما

منصو!بنولععيد)4/428(،جريرابنفأخرجه:عباسابنقولوأما

ضعف،فيهلإسخادوغيرححا(1534)4/

جريروابنحوواخرجه05(.-)01/94"الكجرى"فيالبيهقيعندبحعخاه

وغيرحم.والحسنو!جاهد،،عحاسابنعن43،1لأ-)،/33؟
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فصل

أددهديعجلولؤ!>:سبحانهقولهءالكتابدلالةمنالثانىالوجه

ينصتلاالذجمطف!نذرجل!تملتهمإلقضىلخيربالهوأشتعحاألشرللناس

.[11:]يون!صا(ا*يغمهولفطغيعهتمفينالقد

لولدهالإنسانقولهومجاهد:عننجيحابيابنتفسيروفي

لهميعجلفلووالعنهم(،،فيهتباركلا"اللهم:عليهمإذاغضسبوماله

لأهلكهم.،الخيرفييسحجابكما،ذلكفيألاستجابة

فيتأثيرهالذيالدعاءسببانعقادمنمانغاالغضبآنتهض

يجيبسبحانهاللهفإنأحكامها،فيالأسبابتأثيرمناسرعالإجابة

،عقودهولاطلاقهيصحلاومن،والمبرسم،والسفيه،الصبيدعاء

يقصدهلمالغضبالطلأنسيحا،الدعاءكونمحعقدالغضبكالطفإذا

يدهوقطعمالهوذهابواهلهنفسهإهلاكيخخار،عاقلأفإذ،بقلبه

لاانالعليمالعزيزرححةفاقحضت،بهيدعوبماذلكوغيرورجله

لهالحاملبل،منهقصدغيرعنلأنه؛دعاءهيجحبولا،بذلكيؤاخذه

الشيطاذ-منهوالذيالغفسبعليه

داود)1"ابورواهالذيبالحديحساعليكمينتقضهذاإن:قملفإن

35(.34-)15/جريرابناخرجه)1،

الصالحين!9!ياضفيكحا"3،[])90أيضامسلمو!واه1)1332([،

)القاسهي،..([ه01])
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ولا،أنفسكمحلىتدعوا"لا:قالانهع!الثبيعنعبداللهبنجابوعن

لا؛خدمكمعلىتدعواولا،اموالكمعلىولا،أولادكبمعلىتدعوا

".أعطاهإلاشيئافيهايشأللاساعةلله1منتوافقوأ

بينالفرقاقتضتالآيةفإن؛والحديثالآيةبينتنافيلا:قيل

لدوالحديث،بهدعامالايختارالذيالغضبانودعاءالمختاردعاء

إلاشيئافيهايسألىولاداعئا،فيهايردلااوقاتاسبحانهدلهاذعلى

خشية،مالهاواهلهاوئفسهعلىاحدهميدعوانالا!مةفنهى؛اعطاه

.له)1"فبجاب،الساعةتلكيوافقان

بالخير)12(،كالدعاء،يجابماكثيزابالشرالدعاءأنريبولا

له،يستجابفقدذلكمع]و[وعدواناظلفاغيرهعلىيدعووالانساذ

صفةمنضده!اجابة،الوححةصفةمنالخيردعاءإجابةولكن

الغضب.تغلبوالرححة،الغضب

01الجحلةفيالسببانعقادعدمفيمؤثرالغضبانوالمقصود

لإلفسنبالخيزوكانبألشر!عاءهألا!ن!من>ولدخ:تعالىقولههذاومن

إفيبالشروأهلهئفسهعلىيدعوالرجلوهو،[11:]الإسواءملإ(اسلمجولا

الغضب.حال

)11

)2(

276(.)1/("والحكمالعلوم"جامع:انظر

اثبث0ماالحوابولعلبالخير!.الدعاءمايجاب"كثيرا:اياصلفي
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ضل
قال-غضب!اسفاقومهإكموسىرجعولما>:تعالىقوله؟الثالثالوجه

مجرة-أخيهبرآسضذوحلولأوال!رلبهمأضأعقتضبغدىصنخلفتموقبثسما

لأغداثىفلا!تمثصتيقئلونفوكادوشتضعفوذالقؤم)نأمابققالإلية

.[031:]الاعراف(اس!*آل!ينلقومىغتجعقنيولا

ليلفييكنلمعليهاللهصلواتموسىانبالايةالاستدلالووجه

الأرفك،إلىراسهعلىمن،كلامهفيها،تعالىاللهكخبهاالواخا

إسرائيل،لبنيمصلحةفيهكانولا،لذلكمنهاختجازا-فيكسوها

ذلكعلىحملهوإنما،اخوهوهووراسه)1(،بلحيتهجزةولذلك

كانإذفعل؛بماعليهيعتبولمبه،سبحانهاللهفعذرهالغضمب،

غيرعنهفالمتولد،واخخيارهالعبدقدرةعنالخارجالغضب!صدره

يوضحه:.بهورضاهاختيارهإلىمنسوب

أخذالغضبموسىعنسكتولقا>:قولهوهو:الرابعال!جه

.[154:]الأعرافلواح(ألا

تنزيلا<؟سكت؟قولهإلى"سكن":قولهعنسبحانهفعدل

لا،افعل.لصاحبهيقولالذي،الناهيالامرالسلطاذمنزلةللضب

لسانه،علىالمتكلم،فيهالناطقالغضبلداعيمستجيبفهو.تفعل

وراسه.بلحيتهحاروذجزولذلك:الصوابولعل.الأصلفيكذا)1(
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يأمرهكضس!عليهيخسلطلمالذيالمكرهمنيخذربأناولىنهو

الله.شاءإنهذابعدتقريرهسيأتيكيا،وينهاه

يكنلم،لهالخاهيالآمر،لسانهعلىالناطقهوالخضسبكانوإذا

يتمفلا،ورضاهاختيا!هإلىمنسولاالحالهذهفيلسانهعلىجسىما

.)1(اثرهعليهمن

نرعألشتطنمنيخفغنتثو)ما>:دعالىاقولهةالخامسالوجه

.القوان)2(منمواضبعثلاثةفي2(03ة]الأ-كم.أف<باللهفاشخعذ

شتماوطلاقمن،غضبهشدةحالفيالغضبانبهيتكلموما

يكنلممايقولاذإلىيفحئهفإنه،الشيطاننزغاتمنهو،ونحوه

علىالشيطانالقاءمنذلكاذعلمعنهسسريفإذا،لقولهمختارا

.واختيارهبرضاهيكنلممفا،لسانه

رجلينارالصحيحفيكما،منهواثره،الشيطانمنوالغضب

فقال،اوداجهوانتفختاحدهماوجهاحمرحتى!ي!النبيعندأستبا

منباللهأعوذمايجد:عنهلذهبقالهالوكلمةلأعلم))إنيةلمجم!الخبي

أث!ل!

)؟،

مههـصولة."من("ولعل.الأصلفيكذا

فضلتسورةفيوالئاني03[،0:]الاية:الأعرأفسورةفيالاوكالحوصع

مقبكأعوذرثاوقل>.المؤمخون!ورةفيتعالىقولهوالئاك36[،:]الآية

.[89-79:صونالمم]ش-(7تحصزونأنربفيعغوص،شآلشيطينهمزت

أ!نلي!اياتئلاث"فهذه13(:>1/لاتفسيوهفاتحةفيكثيرالنقال

معماها!.فيرالعة

؟1



.")1،الرجيمالثيطان

وإن،الشيطانمنالغضب"ان:قاللمجحمالنبيانالسننوفي

احدكمكضبفاذابالماء،النارتطفاوإنماالنار،منالشيطان

فطميتوضا")3".

اختيارمنيكنلم،الشيطانإلجاءمنواثرهالسببهذاكانوإذا

حكمه.عليهيخرتبفلاالعجد؟

1(لم

)2(

صردب!سليمانحديثمن)0261(ومسلم)4806(،البخاريأخرحه

عخه-اللهر!ي

"الاحاددىعاصمابيوابن(،)6/168وأحمدأ؟478(،داودأبوأخصجه

والطبراني)2/703(،"الصحابة"!عجمفيقانعوابن6؟(،لح)2/"وا(حمئاني

عنهاللهرضيعروةبنعطيةحديثمنوكيرهم167(الم)7"الكببر!!ي

ضعف!.فيهجإسخا؟

العهذيب"11و)2/593(،المحزان"9و21/25(،"الحجروحين"وانطر.

.(لم2180/(االمداويول،)82!(!الضحيفةالسلسلةو"،(51لح)3/
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افصل
:)1(وجوهفمنالسنةدلالةفاما

كيولاعتاق"لاطلاق:قولهوهو،المتقدمعائشةحديث:احدها

."إكلاق

،الإكراههو:الحجاراهلفقالالاكلاقأ2"،افياختلفاوقد

)1(

)؟(

الذيبالنيه""الاعمالوهو:رابعوبقي،ثلاثةالسنةدلالةوجوهمنذكر

عارته،نقلتقدمكماالغضباذطلاقوقوععدمإعلىالبخاريبهاستدل

شرح!ا.فيحجراب!وكلام

الاتي.التالمحعالوجهفيإليهاشادوقد

غضبا[،فىلايحين9مرفوعا:عباسابنحديثوهو:خامسووجه

قبل.حكيناهكماواللارقطنيجريرابناخرجه

والحخلوبالصحتوهطلاقإلاجائزطلاق"كلىحديث:وهوسادسووجه

ضعيف.كرلب:وقالمرفوعا،هريرةأبيعنالترمذيرواه"عقلهعلى

هوبل،ايضاالغضبانيتخاولأنهإ،،بالسكرانفسروإنعقلهعلىوالمخلوب

اثاروأمافصلةترجمةمنالثانيالوجهفيموضحاللحصنفستراهكصا،أولى

(1.)القاسمي.الصحابة

!0و!؟/-53(،52و)1/3(،لأ6-1لأ5)2/"الموقعينإعلامإ:انظر

العليل"وداشفاء،2(51-412و)5/،(566)3/المعاد"و"زاد،(15-

،3(0"-753وأ3/،(1/902)![لسالكينو"مدارج،(11/904-014

591(-)491المحبين"و"روضة565(،-)2/563ا،المرسلةو"الصواعق

للمصخف.

،،41)1،الخحليلو"إبطال(،الف!اوىمجموع-2424/)5"الملامو!رفع

آ،.3123/للزيلعياالرايةو"نصب
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بكلمةالثلاثجمعهو:طائفةوقالت،الغضبهو.العراقاهلوقال

.الانوار")1""مطاليعكتابصاحبالثلاثةالأقوالحكى+واحطة

المطلقانوهو،التغليقمناخذهالثلاثبجمعف!رهالذيوكأذ

،البابغلقمنوهو،عليهماالدينصاحبيغلقكماطلاقهغلق

لهيجعلفلم،الثلاثبجمعهالرحسمةبابنفسهعلىأكلقفكأنه

فيهيملكطلافاملكهإنما،بهرحممة،إياهئصفكهولم،ذلكالشارع

.وقدره،ووضعه،وقخهفيعليهوحجر،الدخولبعدالرجعة

فيه.جامعهاطهيروقتفيولا،الحيضوقتفيإياهيملكهفلم

غيرقدفيكون،الدخولبعدعوضلا)2"بغيريبينهااذيحتكهولم

لاطلقةطالقانتلها:قالفلوالجمهو!،عندوهذا،الكلامصفة

الرجعة.له)3"وثبت،ذلكلغى=بائنةاوطلقة،فيهالي!جعة

1(لي

،2(

،3(

.،الكتبدارنسخة-378)ق/

الموطأ،كتابمن[ستغلقمافتجفيالاثارصحاحعلىالانوار"مطالعوهو

سنةالحتوفى،فىقولبنيوسفبنإبراهيمإسحالىلابيااوالبخاريومسلم

الانوارا،"مشارق:عياضالقاضيشيخهكضالبموالعلىوضعه956.

.خلافبينهماالعلاقةوفي.كئيؤامهواسخفاد

052،،)02/النبلاء"اعلامولاسير)1/62(،الأعياذ"ويات9انظر:

كريب"تفسيرتحقيقومقدمة9!7(،!2/للسخاويااليرضحةوأ(الأجولة

.(1/011)حبجبلابن"طااليو

.(2/431)!رلأنواارؤامشا"ش-ايفحا-لماقلإكلاا"للفظنظروا

يألانها،الاتيوالحثالوالسياق.الكلمةوجهلييتبينولم.الاصلفيكذا

رجعة.بغير:الحرادأنإلىويشيران

.""وثبتت:الصوابولعل.الأصلفيكذا
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.واحدةمرةفيالثلاثجمغيملكهلموكذلك

لممنحجةمنذلكوكانوهذا،وهذاهذافيعليهحجربل

طلاقلأنهأأ(،واحدةبكلحةالثلاثولاالححرم،ق3الطايوقع

التصرفنفوذيمنعالشارعوحجرشرغا،صاحجهعلىمحجور

الصالبة.العقودفيالتصرفنفوذيمنعكما،وصحته

وقوعكلامعلىذ!هـوهاحجةثلالثينمناكثرمنحجةفهذه

011فيهالصطلقعلىالححجورالطلاق

لكونه؛الحلاثبجمعالإغلاقفسرواهؤلاءانهناهاوالحقصود

الخالخة+اليرةفيلاإعليهاللهيغلقهلمالذيالرحصةبابنفسهعلىا-مملق

وحرو،ا!إبق3إغامنمماخوذالإغلاقفقالوا:الآخرونوأما

عليهاغلقوالذي،المنفرحالأمرضدالمغلقفالامو،وإطباقهإرئاجه

نإاميرعلىأكرهالذيفالحكره)3(،عليهوفتحلهفىجالذيضدالأمر

بابحمليهاغلققد-أ3"إليهاكرهماالضررمنلهحصلوإلايفعلهلم

ابوابإغلاقبمعخىحقهفيفالإغلاق،عليهاكرهلماوالإرادةالقصد

)11

)؟،

طما)3

اللهفاذ("و"إغاثة271([،-2لح1ل!])5المعاددأ)زادكتابعلىالواقفيرى

([لح-039-37،48])3/الحوقعجر(1و"إعلام-936([،لح])1/60الكجرى

فعليهالخوسعأ!ادفصز،الأطرافواسعةةالذيلسابخهوحججهادلكادلة

.(>القاسمي.مخداولة،تحاسبحصدهمطبهوعة،الصؤتفللإمامركنها،بمراجعخها

.32()0("القيمابنلعلوم"التاقريب:فانظر

)القاسمى(..الخا"عإاغلق"قدخبرهصبخدأ

"عليهإ.:المطبوعةوفي.الأصلفيكذا
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الذيوالفعلالقوللإرادةمئفتحاقلبهيكنفلم،لهوالارادةالقصد

بحيث؟والاختيارالإرادة)1(فطلقفليس،لاختيارهماولا،عليهأكوه

بل،يحكلملمشاءوإنتكلمشاءوإن،يطلقلمشاءوإنطلقشاءإن

عليه.اكرهقدللذيإلاالارادةبابعليهاغلى

شئت،إنلياغفراللهم:أحدكميقل"لا.حك!ي!النبيقالولهذا

."أ2"لهمكرهلاأللهفإن؛المسالةليعزمولكن،شئتانارحمنياللهـم

الذيالمكرهبخلافشاء،إذاإلايفعللااللهاذ!يوالنبيفبين

مطلقكاذإذاإلايشاء،مايفعل:يقاللافإنه،يشاؤهلامايفعل

فلا.،معينبفعلألزممنفأماالمختار،وهو،الدواعي

قسضالا،المختارقسيمويجعل.مختارغيرالمكره:يقالولهذا

الثاني،بالقصدواختياراإرادةلهاذيعنيفإنهمختاراسصاهومن.مف

،عليه،اكرهمابفعلإلالهخلاصولاالشر،منالخلاصىيريدفإنه

.الأولبالقصدلاالثانيبالقصدلهمريدافصار

فهذا،وقصدهيقولمامعرفةمنالغضبيمنعهالذيوالغضبان

والمجنونالمبرسمبمنزلةالحالهذافيوهو،الاغلاقاعظممن

نفسه،يقتللاالسكرانلأن؛السكرانمنحالأأسوءبل4والسكران

نزاعفيهيتوجهلاوهذا،ذلكيفعلوالخضبانحملو،منولدهيلقيولا

قطعا.القسمهذايتناولوالحديث،طلاقهيمعلاانه

،1(

)2(

.(أالقاسحي."لس!"خبر

.()القاسمي.هريرةأبيع!])089!،[البخاريلواه
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:أ"أاقسامئلاثةالغضب:فنقول،وحينئذ

عليهيتغيرلابحيث،واوائلهمبادئهللانسانيحصلاذ:احدها

وقوعفيإشكاللافهذا،ويقصدهيقولماويعلم،ذهنهو،،عقله

ترددبعدذلكمنهوقعإذاسيماولا،عقودهوصحة،وعتقه،طلافه

/فكره

بابعليهينغلقبحيث،نهايتهالغضبيهيبلغاذ:الثانيالقسم

فيخلافايتوجهلافهذا،يرياهولايقولمايعلمفلا،والارادةالعلم

.تقدمكما،طلاقهوتموععدم

مايعلملمحتىعقلهالخضباكتالفإذا)2(،العقلكولوالخضث

اقوالفإن،الحالةهذهفياقوالهمنشيءينفذلاانه!يبفلا،يقوأط

)1(

)؟(

وليس،النفسحرجدالإغلاق:قالحيثالمرابطابنعلىيرذالتقسيمبهذا

لكللكانالغضباذطلاقوقوععدمجا!ولولحعتلهفارقلهوقعمنكل

"الباري"فتحفيالحافطنقلهكضبانا".كخت:جناهفيحايقولانأحل!

.])19/103[

فييدئنوالحرءفهحه،كحاإطلاقهعلىليسالغضبانالزدووجه

ومواضععشر،والرابععشرأالحادىالوجطفيالحؤلفحققهحصا،ذلك

)القاسحي،.خر.

الحوقعين""إعلامانظر:.تيحيةاب!الاسلاملسيخاليقسيمهذاواصل

215(.)5/المعاد"و"زاد0(،0)3/

)265(."القرانو"أقسامو)3/3!(،(،175)2/"الموقعينإعلاملا:انظر

2(:لأ،2أ؟12"المنطقإصلاحدافيالسكيتابنقال

".الحلمكولالغضب.يقال،هلكهوالإنساناكتالصاة"والغول

33(.)1/لأو"المستقصى"61(،)2/"الأمثال"مجمع:وانظر



وإرادتهومعناها،،منهبصدورهالقائلعلممعتنفذإنماالمكلف

بها.للتكلم

وهذا،والسكران،والمبرسم،والمجنهون،النائميخرجفالأول

.الغضبان

لافإنه،البتةمعناهيعلملاوهوباللف!تكلممنيخرج:والثاني

.مقتضاهيلؤم

.بمعناهعالفاكانوإن،مكرفابهتكلممنيخرج:والثالث

فتعدى،المرتبتمنبينالغضبفيتوسظمن:الثالثالقسم

موضعفهذا،كالمجثونصاربحيثآخرهإلىلنفولم،مبادئه

النظر.ومحل،الخلاف

التيوعقوده،وعخقه،طلاقهنفوذعدمعلىتدلالشرعيةوالأدلة

بهفسرهكما،الإغلاقمنفرعوهوو[لرضا،الاختيارفي!ايعتبر

.وجوهمنذلكعلىالكتابدلالةذكرناوقد،الأئمة

:وجوهفمن،السشةدلالةوأما

.()1دلالتهوجهذكرتقدموقد،عائشةحديث:احدها

بنعمرانحديثمنمستدركهفيوالحاكمأحمد!و[هما:الثاني

كفارةوكفارته،كضبفينذر"لا:ع!ث!اللهرسولقالةقالحصين

16-91".)ص:)1(
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)11
.طوقوله،اصحيححديبوهو4("ية

فيكاذإذابالنذرالوفاءوجوبالغىع!ي!انه:بهاالاسمدلالوجه

بالنذور،الموفينعلىأثنىوتعالىسبحانهاللهانمع،الخضبحال

يطيعاننذر"م!.وقال،بنذرهبالوفاءاللهلطاعةالناذرع!يوالنبيوامر

.")2"يعصهفلايعصيهأننذرومن،فليطعهالله

بالوفاءرسولهوامر،بهاوفىمنعلىاللهاثنىالذيالنذركانفإذا

لمالغضباذلكون،انعقادهفيالغضباثرقد=طاعةمشهكانبما

،1(

)2(

واهل])6/247([!أححدالإمامورواه،عمرانعن"3([])!هالنسائيرواه

.)القا!ممي(.الخ"معصيةفينذر"لا:بلفظعائشةعنالسخن

شديدضعفعلى"ومتنهإسنادهفياضطرابعمرأذحديثوفي:قلت

رواته.أحدفى

عديلابنو"الكلامل"044(،)1/"حاتمأبيابن"عللانظر:

الخل!ل"و"إرواء)9/83(،للمصنفداودا"أبىسننو"تهـذيب)6/302(،

/8(21101)213-

لمالؤهريلأن،يصحلاالحديث"هذا:الترمذيقال،1عائشةوحديث

،.سلمةأبيمنالحديثهذايسمع

.الحفاظم!جماعةواعله

15/)للدارقطخيلماو"العلل،(052أللخرمذيا[الكبير"العللةانظر

)11/587(،الاري"و"فحح9(،لح-)4/29داود"ابيوداسنن73/ا(،ف

.هجر(ط98-8لأ)3/،الطيالسيو"مسند،(175)4/ا"و"التلخيص

!عالسخنوأهل])6318([،والبخاري])6/36([،احمدالامامرواه

أالقاسمي،..عائشة
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الأولىبطريقفالطلادث-الغضث)1"إتيانهعلىحملهوإنما،يقصده

لأح!ىهوا

اليمين؟كفارةعليهر!دبفكيف:قيلفإن

عليه،ومقتضاهموجبهترتبعلىيدللاعليهالكفارةترتب:قيل

إذاوالمجنوذالصبيئمالفيتجبولهذا،التكلجفتستلزملاوالكفا!ة

وتجبمحطئا،اوناسئاالصيدقاتلعلىوتجب،غيرهأوصيذاقخلا

منيلزمفلا-،الأكثرينعند-ناسئارمضاننهارفيوطىءمنعلى

.الغضبانكلاماعتبارالكفارةترتب

عدم:ومنصوصه((،الغلق"نذر!الشافعييسميهالذيهووهذا

لهوحكي.الكفا!هوبينبينهيخيربل،بهحلفإذابهالوفاءوجوب

كما،حنثإذابهالوفاءيتعيناخروقولعيئا،الكفارةبتعيناخرقول

عنالروايتينواشهر)3(،مالكقولوهذاوالعتاق)7(،الطلاقيلزمه

.-أ؟(كا
حنيمه.بي

القاضييقضي"لا:قالانه!حوعنهالصحيحفيثبتما:الثالث

لموعلحهقصدهفييؤثرالغضباذولولا"،(")غضبانوهواتنينبي!

)1(

)2(

)3(

ل!4(

)5(

أثبت.ماالصوابولعل.لمابيانلم:الأصلفي

.(8445/ليلىو"الحجموع،965(-658)3/""الأم:انظر

3/922(.زللباجي"الحنتقى/ا:انظر

)82-83(،الحسنلحححدبنالكبيرا"الجامعانظر:

.،5/526(

])4/9"أ([:!تلخيحالحبير/افيحجراب!تالحافظقال
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الغضب.حالالحكمعنينهه

علىكضيهحالفيالحاكمحكمصحةفيالفقهاءاختلفوقد

الثه.شاءانبعذسنذكرهااقواليثلاثة

)القاسمي(.".بكرةأبىحديث

171(.الأومسلم6(،لأ)93الحخارياخوجه

وصوابهب،شائعخطأوهو،حجرابنكتابتسصي!ورداتكذا:تنبيه!؟

الحبيرا."التلخيص
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:وجوهفحن،الصحابة]ثاروأما

:قالانهعباسابنعنصحيحهفيالبخاريذكرهماأحدها:

.")1(اللهوجهبهيبتغىماوالعتق،وطرعن"الطلاق

المقصتود،الغرضوهووطبر،عنكانفيماالطلادافحصر

له.وطرلاوالغضبان

لغو:اصحابهوقولقولهنظيزعباسأبنعنالطلاقفيوهذأ

.2(أغضبانوانتتحلفاناليمين

)1(

)2(

ناللرجلينبغيلاأنهأي9])9/393([:"الفتح["فىحجرابنالحافظقال

دائفا.مطلوبفإنهالع!ق،بخلافكالنشوز،،الحاجةعندإلاامراتهيطلق

فحل(".منهايبنىولا:اللخةاهلىقال:الحاجة-:بفتحتينوالوطر-

:عباسأبنقول()صعنى])3/53([:االموقعين)إعلامفيالحؤلفوقال

وقوعه.ف!الحطلقمنكرضعن:ايوطرلعنالطلاق"إنما

ذإ،لهالرسولدعاءوإجابة،عنهاللهرضيفقههكحالمنوهذا:")قال

اللهيؤاخذنالمولهذابها،اللافظلقصدموجبات!اعليهايترتبإنماالألفاظ

كقول،الطلاقايمانفيباللغوادلهيؤاخذلاوكذلك،...أيماننافيباللغو

أفعل،لايلزمنيوالطلاق،أفعللاالطلاقعليئ:ضكلامهعرفيالحالف

اليمجن.لعقدقصمكيومن

الطلاقفيمجناللغو،يمينبهينعقدلاجلالهجلالرباسمكانإذابل

القولنأحدوهذا،باللهالحلفمنحرمةاعظميكونولاينعقد،ألأاولى

)الماسحي(.".الصوابوهوأحمد،مذهبفي

8(.:)صوطاووسعجاسابنالولتخريجتقدم
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انهعتحانع!عثماذبناباناعنروىالؤهويان:الثانيالوجه

.)2(الصحابةمنمخالفلهيعرفولا،أ"أالسكرانطلاقرد

احمدالإماماليهر-الذيوهو!هالصحيحهوالقولىوطذا

فإنمابالطلاقفيهيأمرلاوالذي:طالبابيروايةفيقال.أخجراأ3"

حر!ها:خصلخيناتىقدبالطلاقيأمروالذي،واحدةخصلةأتى

)1(

)2(

)3(

فيوالبيهقي03(،)5/شيبةأبيوابن311،،)1/!نصوربنسعيدأخرجه

وكيرهم.935()7/"الكبمهـكأ"

أبيالإماموذكز،الحديثأكحلعندخلا!تالانم!الاهـهريسماعرفيئ

!بيريلكأط،السطععدمعلىالاتفاق-تعالىاللهرحمه-الراريحاتم

نىكلامهمكئستفادكما،فح!ب،فأعحابهصاالرافقيزرعةوابوثوالفاقه

آخر"!وفييم

ودحيم،ا،الذهلي.منهم،جماعةالسماعإثحاتإلئذهبفقدوإ،

أخا.باأننصازاالأخيرلهواننمهحر4الدمشقيررعةوابو

لأ(،ا)"/"والحعديلو"الج!!ح(،291-)918ا("الحراسيل:انطر

05(.9-805)1/"الدمشقيشرعهأي11!ار!حو

اضهـ.مقاملهذلكوتحرير،!حتعا!ضةوعدمهالسماعفدلالل

!ان،مباشرةاباذع!الزهري!وايةبطليسالأنرهذانالتحقجة!اسكغت

الزطرقيروايةمنحووإنحاالأثر،لقصةباخخصارهالرواةبعض!!ذلكافمحم

القصة.سياقم!حداظاهرهوكما،ابانعبدالعزفيهـع!ب!عمرع!

.باتفاقصحيحمتصا!إسنادفحدا

.(4/191)المتذرلاب!"لإشراف"اةأنظر

ابنأ)مسانلفيكما،توففهثم،الميمونىروايةتفيدهكما،لالوقوقهـدهبعد

صالح"و"مسائل)173(،داود("ايئو"مساتل023(،)1/ا!انىءا

.(1"ه-156)؟/للقاضي("والوجهين"الروايجن:وانضر.(1"102،137-4

6؟



.جميعها)1"تقيوانا!هذامرخيرفهذا؛لغيرهواحلها،عليه

طلاقإنأقولكنتقد.الميمونيعبدالمللبروايةفيوقال

لولأنه؟طلاقهيجوزلاأنهعليفغلب،تبينتهحتى،يجورالسكران

منكانوما،الجنايةوالزمه:قال.بيعهيجزلمباعولو،يلزمهأأقز

يلزمه.فلاذلكغير

.أقولوبهذا:بكر)2"أبوقال

الزهربحديث:فيه)3"شيءا!فع:الحارثأبيروايةفيوقال

)!،ء
.("طلاقسكرانولالمجنون"ليس:عخحانعنعثمانبنابانعن

!امام)6(،الكرخيالحس!وأبي)!"،الطحاوياخخياروهو

.)9"الشافعيقوليواحد،)8"تيميةابنالاسلاموشجخ،)7(الحرمين

،11

)2(

)3(

ك!)3

)6(

)7(

)ثم(

،9(

.([اليوقعنإعلام"منأثبئهماالصوابولعل.جميعا:الأص!!في

الموقعين""إعلام؟انظر.و"الشافي"،"الزادا:كتابيهفي،جعفربنعبدالعزيز

.2(11-12؟)5/المعاد"و"راد،(8؟41/

خطأ.وهو.في:الأصلفي

تحريف.وهو.بن.الأصحلفي

.(431)2/للجصاصا"للطحاويلعلماءا"اختلافختصر.انظر

.(948)3/القدير("و"فتج،(176)6/ا""الحبسوط:انظر

له،(381-1/531)لمالخلخيصاو"،(601-1/501)"نلبرهاا":نظرا

.!3(؟-1/333)"الصحيطلبحرو"ا

-901(،33/301،-117؟1/116؟،لم1012/"الفخاوى"مجحوع:انظر

.)365(للبعلىو"الاخحعارا!((

،6،964،106،683.396؟3-477،558،164)6/""الأم.انمظر

.93(0)5/للغزالي!و"الوسيط،(91الح"الحزنيو"مخيصر،72(1
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قاصدكيرلانه،السكرانطلاقيوقعونلاهؤلاءكاني!اذا

+السكرانمنحالاأسوايكونماكبراالغضبانأنفمعلوم؟للطلاق

اشد،هذايكونوقد،غضمبوشكر،طربشكر:نوعانوالسكر

كانكالسكرانصارحتىالخضبيهاشتدفاذااشد،الاضيكونوقد

بهويبلغ،السكرانيخذ!مالايعذرلانه،منهالطلاقوقوعبعدماولى

السكرانحالمنيشاهدكماالسكر،بهيبفغمااشدالغضب

والخضبان.

])9/3"3([:داالباري!فتحفىحجرابنالحافظفال:القاسميقال

الشعثاء،ابوكعمحاذ-:ايضا-السكراذطلاقوقوععدمإلى"وذهب

ابياابنذكوه،عبدالعزيزبنوعمر،والماسم،وعكرمه،وطاووس،وعطاء

والمزني،،وإسحاق،والليث،ربيعهقالوبه،صحيحةبأسانيدعخهمشيبة

لا.الطحاويواخخاره
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فصل

:وجوهفمن،الشريعةواصولالاعتبازواما

ماعلىأدلةلكونها،الاقوالعلىترتبتإنحاالمؤاخذةأن:الأول

بائلغو!التايؤاضذكم،>:تعالىقالكما،وارادتهكسيهم!القلبفي

سببفجعل225(،:]البقوة(قلوبكغممسبثبمايواضذكمولبهنأيصتكغ

علىجرىومن.وقصدهإرادتههووكسبه،القلبكسبالمؤاخذة

غيراووسكبرغصبلشدةيلواختيار،قصدغيرمنالكلائملسانه

قلبه.كسبمنيكنلم،ذلك

بعدراحلتهبوجودفرحهاشتدالذيسبحانهاللهيؤاخذلمولهذا

أنتاللهم:وفال،الفرحشدةمناخطأوجدهافلمامنها،الإياس

فلمقصد،غيرمنلسانهعلىاللفظهذافجرىربك)1"،!اناعبدي

.القارىءلسانعلىالقراذفيالعلطيجريكما،بهيؤاخذه

كانإذيؤاخذ؛فلمفأخطأ،الصوابقصدهذا:يقالقد،لكن

.للطلاققاصدفانه،طلقإذاالغضبانبخلاف،بهتكلمماضدقصحد

اللهرسولقال:قالانسعن2((لأ])46مسلمرواهالذيالحديثإلى[شا!ه)1(

راحلتهكانتأحدكممنإليهيتوبحينعبدهبتوبةفرحاأشدالمللهةمجيهيه

شجرةفأتىمنها،فأي!،وشرابهطعامهوعلي!امنهفانفلحت،فلاةبأرض

قائمةبهاهوإذكذلكهوفبينما،راحلظمناي!قدظلها،فيفاضطجع

ربك.وأناعبدجمماانتاللهم:الفرحشدةمنقالثمبشطامها،فأخذ،عده

أالقاسحي(.."الفرحشدةمناخطأ

9؟



المختارالقاصد،يقولبماالعالمالغضبانفيكلاملا.قيل

اشتدالذيفيالكلام!انما،الزوجةمعالبقاكالمكروهدفغالحكمه

إبه،للتكلممختارايكنلمبماالتكلمإلىالشيطانألجأهحتىغضبه

يوضحه:.يفعلهالغضبلولايكنمالمفعلإلىيلجئهكما

إليها،ملجأ،عليهامححولهوفيهالإرادةانوهو:الثافيالوجه

حقيقة،وإرادةقصدالهفإن؛منهحالأاحسنالمكوهبل،كالمكره

ايقعلمفإذا،الحقيقةفيقصالهليسوهذا،عليه4محموهولكن

يوضحه:0الوقوعبعدمأولىهذافطلاقالمكرهطلاق

بالطلاقالحكلمعلىللمكرهالحاملالأمبرانوهو:الثالثالوجه

يقصدإنمامكرفاالحتكلمفإن؛بهالتكلمعلىللغضبانالحامليشبه

قدكانإنحصولهمناو،بهيباشرلمإنبهأكرهماتوفعمنالاستراحة

به.اكرهماالممنلراحخهقاصدابالطلاق.مو-)1(.!ول دسكلم،سهسيءباسره

مافيقول،بححلهيأثمالغضببهاشتدإذافإنه،الغضبانوهكذا

فيعحخريح،الغضبحرارةنفسهعنليدفع،يفعلماويفعل،يقول

ويلقي،ثيابهويشق،قوياصياحاويصيح،وجههيلطموكذلك،بذلك

علىيدعووكذلك،عنهلحملهوالقاغ4الغضبلألمدفغا؟يدهفيما

والدعاءو[لاستدعاءالطلببصيغةيتكلمفهو،إليهالناسواحبنفسه

وهوالإنشاءبصيغةيخكلمفكذلك،الحقيقةفيلذلكطالبغيروهو

باشرهقدكان"إنةالمطبوعةوفيمخه"،شيءشبهقدكانإن11+الأ!لفيئ11(

أعلم.والله،أثبثماالأقربولعل.بشيء"

03



لمعناها.قاصل!-ممير

انهمخواصهميعلمبأمويىالغضبعندوغيرهمالصلوكيامرولهذا

يمتثلهفلا،مقتضاهايريدونلاوانهم،الخضبلحرارةدفغابهاقكلحوا

غضبهم.سكنإذاذلكعلىفيحماونهم،يؤخرونهبل،خواصهم

صديقه،أوبولدهليبطشيقومالخضبشدةوقتالرجلوكذلك

السكراذيحمدكما،ذلكبعدفيخحدهم،ذلكوبينبينهغيرهشيحوك

الحالة.تلكفيبفعلهيهغماوبينبينهيحولمنونحوهصاالمححومر

اكرروهوبل،و،يريدهالغضبيسحدعيلاالعاقلاذ:الرابعالوجه

رايتماما،ادمابنقلبفي"جمر!ع!.النجيقالكماوهو،إليهشيء

،1()1(!اوداجه؟وانتفاخعينيهاحمرارمات

بغيرفيهناشىءفهو،قلبهفيالجمرةإلقاءيقصدلاوالعاقل

لم،وغيرهبالطلاقالتكلمعلىالحاملالسببهوكانوإذااختياهـه،

السببإرادةانكماوهذا،وإرادتهاختي!ا!هإلىمضافاايضاذلكيكم!

يوضحه:،للمسب!كراهةوبغضهالسببفكراهة،للمسببارأد

الصلادعليكهأنه]>1921([والخر!ذي2!([،-51/]الحأححدالاطمرواه)1!

)الاسحي(.."ال...جمرةالغضبإنألا11:خطبففيقالأسسلاموا

إ.!حيححسنحديث"هذا:الترمذقيظل

لأأ،.)0المطلقه(!الأماليثىحجرابنوحسنه

الشيخلأبيو"الأمعال(لم01(،لح)2/حبانلابندالحجروحين!وانظر:

)283(.الأصبكايخط

31



ففعل،غضبهاشتدإذاللغضباذتقولانكوهو:الخامسالوجه

اردتهل:الغضبقبلبهيتكلميكنلمماتكلماو،يفعلهيكنأما

باختيا!،لهكانولا،قصدهولادهارماانهفيحلف؟قصدتهاوذلك

نفسك.منتجدهفإنك،هذاتنكرولا.اخحياربغيروقعانهويحلف

عليهاحملهعليها،محيولهوإرادةفيهلهاذ.الامروتحقيق

تقدما،كماالإرادةفيادخلالمكرهبل،لحكرهكإرادةفهي،الخضب

ا:يوضحه.المكرهمنالوقوعبعدماولىالغضباناذعلىيدلوحذا

فيكالغضسبالمكرهقلبفيالخوفاذوهو:السادسالوجه

مقهوروالغضبان،خارجم!بغيرهمقهورالصكرهلكن،الغضبانشلب

عليهااكرهالتيالاقوالحكميبطلالإكراهوقهر،فيهالداخلبغصبه

يقتلفإنه،الأفعالحكمدون،والمجنونالنائمكلامبمنزلةويجعلها

اقوالحكميبطلالغضبقهرفكذلك-اتلفإذاويضحن،قتلإذأ

ضمنه.شيئاأتلفاوالحالةهذهفيقتللوحخى،افعالهدوذالخضباذ

ما!يدهومنفأما،حقيقةقالهمايكرروالذيالغضبانفيكلههذا

هذامنفليسذلكأأ"؛سببلاقتضاءغضبهعدمتقديرعلى،له

زانبة،معالمقاميرىلالأنهفطلقهافغضمبامراتهرنتكمن،الجاب

معالمقاممنالتخلصبل[لغضب،نارإطفاءبالطلاقيقصدفلم!

طلاقه.يقعنمهذارانيإ،

إ.ذلك"السبب:المطبوعةوفي،بالأ!لكذا)1(
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منبخلافوهذاوننكتتها،لمسالةحرفطفإنه؛الفرقهذافتأمل

الخصحومةعلىمعهاالمقام!!ادةنفسهمنيعلموهوامراتهخاصمته

بالتكلمنفسهشفىأنعلىالغضبحملهولكن،الخلقوسوء

يوضحه:.غضبهلناروإطفاغ1(لها)وكسرا،بالطلاق

،الثيابشقمنأمورايفعلالغضبانأنوهو.السابعالوجه

ينفذلميالطلاقيتكلمحتىبهأكرهلومما،ذلكوكير؟المالوإتلاف

إليهاألجأهالذيأنعلمالامورهذههمفعلفإذا،اقوائهولت،طلاقه

فعلها،قدوهذا،يفعلهالمبهااكرهلوالمكرهفان؟الاكواهمنأعطم

والمكره،لفعلهاالاكراهاقتضاءمنأولىفيهلفعلهاالمقتضيانفعلم

.جذاواضحوهذا،كذلكفالغضبان،مكرهاكانذلكبهفعللو

الفرر،عنهدفععليهاكرهبمالمجلمإذاالمكوهةقيلفإن

.كالمكرهفليس،ضررابهذا،القولعنهيدفعلاوالغضبادط

ذلكيوجبلاولكن،الوجههذافييفترقانأنهماريبلا:قيل

شيءأكرة]هو[بل،فعلهأوقالهلمامريدامختاراالغضبانيكونان

دفعه.يمكنلاأمروهذا!إليه

نأغيرمن،ويؤذيهيكرههمافعلعلىلهالحاملفما:قيلفإن

منه؟إليهأحمثهوماإلىبهيتوصل

ل!لشاة،كالذئبلهوهو)2(،العقلعدوالغضبكانلما:قيل

)1(

)2(

الواو.بحذفالأصوبولعل،بالأصلكذا

مر.كما.العفلكول:كانتورئما،بالأصلكذا
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،نارهوإطفاءالخضبإزالةفقصد=عقله[غخالإلا!نهيتمكنقلما

إزالةقصدعقلهعخهغابلمالكن،نفسهفيصحيح!مقصودوهذأ

ولولاالبلاء،منفيههومانفسهعن-ليخففعليهضررفيه-مماذلك

به،يتكلميكنلمبماتكلمولاالرضا،فييفعلهما،يفعللمذلك

وإن،والأفعالالاقوالبتلككضبهويبودويسكنيسخريحانقصدفهو

وتضعف.تخعففإنهاالشدةتلك)أ"جملتهعنهذلكيدفعلم

ذإ؛الحالهذهفياقوالهالغىانبهالمضارعهـححةفاقتضت

والمجنوذ،المبرسمكاقوالوتكون،اثرهاعليهايترتبلاأن)2"يف!ش

عليهفوتب؛اثرهاإلخاءي!مكنفلاالافعالواماا،ونحوهما،الهاجر)3(

فعله.فوجب

لاانالحالهذهفيخلفلوانههذاعلىفيلزمكم:قيلنإن

تنعقديمينه.

لامنوأختاره،والخلفالسلفمنجماعةبذلكقالقد:قحل

بنإسماعيل:الكباربالأئمةيقرنوكاذ،وجلالقهإمامتهفيدستاب

(.أ!القاضيإسحاق

والأئمةالتابعينوجمهورالصحابةعنالمنقوللكن:قيلفإذ

)1(

)2(

)3(

الح(

بجحلته.ولعلهاة.الأصلفيئكذا

41(.)صر:يأتيماوانظر.أثبتماالصوابولعل.تحكناذ:الأصلفي

.)القاسمي(.الكلاممنالقبيحوهو-بال!م-بالهجرالمخكلم:أي

9(.:أصتقدمماأنظر
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فأوجب،موجبهفيتنازعواوإن،والغضباللجاجنذراعتبارالأربحة

سعدبنالليثوخيرالحبرر،كنذ!بهالوفاءالعراقواهلمالك

احديقلولم،اليحينكفارةوبينفعلهبينحنبلبنواحمدوالشافعي

فيالكفارةتعالىاللهذكروقدلغو)1(!وإنهينعقد،لاإنه:منهم

الرضا.يميندونالغضبيمينمنها)2(يحصلولمكلهاالأيمان

وألحض1صاحبهاقصدلماالحينولكن،حقهذا،نعم:قيل

الطلاقبخلافالضرر،منبهاحصللمارافعةالكفارةكانتالمنع

فيهما،كفا!ةولا،والرقجةالبضبعلملكمحف!إتلاففإنهماوالعتاق

ينهرقأنهوكماغيوها،ولابكفارةيندفعلابوقوعهماالحاصلفالضرر

الجمهود،وعندنحدناالأقواليبيحفالإكراه،ونوعنوعبينالإكراهفي

نوعبينيفزقحنيفةوابو،باطلفانهحتيبغيرعئجهاكرهقوليوكل

)3(
.ونوع

ة)2"أنواعئلاثةالأفعالعلىلإكراهوا

أطرافه.وإتلاف،المعصومكقتل،لاكراهبايباجلانوع

.المعصوممالكإتلاف،الضمانبشرطالاكراهيبيحهونوع

1(لي

)2(

،3(

ألح(

.32،-22:>صىتعدم!اانظر

.،قلي.[01؟لعاديات]ااش.*إ(ألصحدورفيماوخضحل>آيةومخه،يحثزأي

("الصنائعو"بدائع)!2/38-156(،"المبسوط!!نالإكراهكتابأنظر:

6/184(!"803-

)61(."القيمابنلعلوم"الخقريب:انظر
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!وايتانوفيه،والسرقة)1(،والمضرب،كالزنا،فيهمختلف!ونوع

.احمد)2(الإمامعن

ضورهوماكان،والأموالكالأقوالط،لاكراهباأبيحتلافيهامكنفيا

الحكرهيحياةالمعصومقتلليسفإنه؛كالقتل،بهييحلمالإكراهكضرر

العكصى.مناولى

تعالى:كقولهفيها،الاثمرفععلىيدلفالقران:الأفعالواما

يتهرههنو!تالدنياألحيؤةعرضتحصحناسلنتشخ!اأردنإنأتبغاعلىفحينيهمنكرهؤأو،!!

.33[31(ةالخورأ؟<عنم1!حيوغفورإكزههنبعدمنأددهفإن

)2(

)3(

الخمر.شرب

.(011-99،لا5/)6"الفروع)أ.انف!ا

أفي"كانوأ:قالالايةفيعباسأبنعن1([لا-6])91/175جريراب!كأوى

لاةاللهفقالاجو!هن،يأحذفنالرنا،علىإماءهميكرهونالجا!ليهة

بغدمنأطهفإقيكرههن>ومقالدنيا،فىالحنالةأجلمنالزناعلىتكرموهن

.(1أكرهنإذايعنى،لهنأ(!،غفو!رحيوبهرههن

فمصبن،ذلكيفعلن،يباكمنولائدهميأمرون"كانوا:قالمجاهدوعن

تباكي،شكانت،جاريةسلولبنأبيب!لعبداللهشكانت،بكسبهنفيطأتينهم

اخ!يربحز؟فماكتفانطلقتأهلها،فأكرهها،تفعلهلاانوحلفتفكرحت

11.([الآيةهذهوتعالىتباركالدهفأنزل،بهشأتحهم

،!اعداهوإخرإجبهالهيلتخ!جعمكليستحفحنا!ادأردفى>:تعالىوقوله

ناعلىوالتنبيهالزجرفيالحبالخةمخرجأو،الأغلبمخرجلخروجهبل

يردنلمإذالأنهن؟تخلفإذاالحكليفشرطلعدمأو،بإرادتهأحقالمولى

افصول1فيئالفخاريافاده.علجهالإكرإهيحكنفلاالبخاء،يكرهنلمالحصن

."الدائع

عند-الإكراهع!ا،نت!اءبوجوبللإفيإذ"إذا(على""إنكلحةوإيشار
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منباللهاعوذ:يقولانللغضبانشرعع!حوالنبياذ:الثامنالوجه

قائضاكانفان؟حالتهعنيتحولوأنيخوضأ،وان،الرجيمالحشيطان

،الشيطانمنالغضب"إن:قال،فطيضطجعقاعذاكالنوإذافليقعد،

أحدكمكضبفاذابالماء،النارتطفأوانماالنار،منالشيطانوإن

فطيتوضأ(")1(.

يغضبهالشيطاذوان،غيرهمنعليهمحمولانهعلىيدلوهذا

يضافوما.بهالتكلموعلى،الشيطانيحبهمافعلىعلىبغضبهلجحملا

الإنساذ،بهفلالؤاخذ،يحبهولاالعبديكرههمماالشيطانإلى

،إأفسميهوما>:لموسىموسىفتىقالكما،والنسيانكالوسوسة

.[63:لكهف]اأبمر"!أنلثمخطنأ

فعلاثرمنهماإد؛بالنسيانولا،بالوسوسةيؤاخذلاتعالىفالدهرو

الشيطاذ،منالعضبانغ!مالهالنبياخبروقد،القلبفيال!يطاذ

لوفإنه،النسيانكاثرالعبد،بهيؤاخذفلا،أيضعاإليهمضافااثوهفيكوذ

وإرادتهقصدهلعدم؛يحنثلمناسئابهفتكلمبكذايخكلملااذحلف

إلامنهيقعلمفإنه،للكلامقاصداكانوإذ،عليهيمينهعقدمالمخالفة

وإرادته.بتصده

بل،وموجبهبهتكلمماحقيقةيقصدلمفإنهالغضباذ،حالوهذه

الخاسيقصدبل،لسانهعلىالناسيكلامجرىكمالسانهعلىجرى

)1(

فيالتحصنإرأدةكون

؟.)القاسمي".الوقوع

15(.:)صتخريجهتقدم

!حققةكانتإذافكيف،والشكالترددحيز
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اقولانقصدت:الناسييقولولهذاالغضباذ،قصدمناظ!زللحكلم

01يقصدلمانهيحلفوالغضباذ.وكذاكذا

كلها)أ"،عقدهافيمعتيرةالعقودفيالقضودان:التاسعالوجه

قصاليسالهكما،النكاحعقدةحلفيمعتبو!صالهليسوالخضبان

ويقولهذاالغضبفييفعلفإنه،عالهواتلافوولدهثفسهقتلفي

طلاقه.يحيحلممعتيرقصدلهيكنلمفإذا،هذا

لموإذ)2"طلاقهيصحفإنه،بالهازلعليكمينتقضفهذا:قيلفإذ

قصد.فيهلهيكن

رضاوارادهباللفظالتكلمقصدالهازلانبينهماالفرق:قيل

حكحهيودلمانهوغايته،بهالتلمظعلىيحمللم،منهواختيازا

بهاتىقدإليهالذيفالسبمث،إليهليسال!عارعإلىوذلك،وموجبه

إلى]الذي[والسبب،عليهيحملىلم،بهعلمهمع4وقصذااختيازا

)1(

)؟(

!صدتهحلأن"إياك])3/53-54،[:،الموقعين"إعلامفىالمؤلفقال

بريئةهيماإلي!اوتنسب،الشريعةوعلىعليهفتجني،وعرفهونيتهالمخكلم

ففتثيه،ورسولهاللهيلزمهلم!اوالعاقدوالناذروالمقرالحالفوتلزم،مخه

الأقوالفيفاللخوماقلت؟،يقول:الفميهوي!فأردث؟،ماخيقولالخفس

!الكحاوهذا،بهذاالمؤاخذةاللهرفعوقد،الاشحالفيوالنحجاذالخطأ"نصير

دد:وتحالىتباركرب!مفقالأوأخطآنا<فسيناأن!ئنالاتؤاحذنا>:الحؤمنون

.()القاسمي."فعلت

كيرهموخالفأحمد،مذهبفيوقولي،والحشفيةالشافعيةقالهماعلىأجمما

مجمعالضسطلاقهشصحةعشر،الثامنالوجهفيبيانهسيأتيكحا

علي!ا.)القاسمي(.
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يقاسوكيف،يالاخراحدهمااعتباريصحفلا،إليهليسالحشرع)1(

.القياسافسدمنوهذا!؟هزؤااللهآياتالمتخذعلىالغضباذ

،الأدواءمنوداء،الأمراضمنمرضالغضباذ.العاشرالوجه

امراضفيوالصرعوالوسواسالحمىنظيرالقلوبامراضفيفهو

،والمحمومكالمريضغضبهفيالمغلوبفالغضبان،الأبدان

برسامه.فيالمغلوبوالمبرسم،مرضهفيالصغلوبرالمصروع

لاحتىالغضببهاشتدقدالذيالغضباذفيصحيحقيالم!ومذا

وضيفاحوخابهيتكلمولكن،يقولمايعلمكاذإذاواما،يقولمايعلم

منالحمىمنوالهاجرالمبرسميشبهفهو،للوقوعقصذالاوغلقا،

القاصدالمختارويشبهوجإ،منللتكلمالقاصدالحكرهويشبهوجإ،

الاختيارجهةولكن،وهذاوهذاهذابينمترددفهووجإ،منللطلاق

منهصدرلمامختازايكنلمانهنفسهمنيعلمفإنه،ضعيفةفيهالقصدو

عاقلاكانفإن،غيرهيدفييراهوكوفي،حبيبهوفراق،بيتهخرالبمن

احماهومابهليحضلاو،منهإليهأكرههومابهليدفعإلاهذايختارلا

لذلك.مختازايكنلموهذاهذاانتفىفإذا،إليه

اليريفليئترددهفصا!،نفسهمنإنساقيكللمجلمهأمروهذا

يئفذلافإنهكانوايهما،الطلاقعلىوالمححولوالمكره،المغلوب

قه.3طا

فينفسهيملكلاالمغلوبالمريضنبجنهماالفرق:قيلفإذ

اثبت.ماوالوجه.الحشرعإلىوالسب!ةالأصلفي)1(
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ماو،عنهالمكووهدفعيملكلالكنهنفسهملكوإنوالمكره،الحال

الشديد"ليس:غجج!النبيقالكما.نفسهيملكانيمكنهفإنهالغضباذ

!")1(الغضبعندنفسهيملكالذيولكنه،بالضرعة

،عندهنفسهيملكانصاحبهيمكنماالغضبمنقيل:

اعندنفسهيملكلممنهوتمكناستحكمفإذا،مبادئهفيوهوالغضب

نف!صتهيصلكانصاحبهيمكن،الجؤععلىالحاملالخزنوكذاك،ذلك

يمكنالغضبوكذلك،نفسهيملكلموقهرا!شمفإذا،اولهفي

علىسلطانهواستولىتمكنفإذا،اولهفينفسهيملكانصاحبه

فياضطراري،اولهفيفهواختياري،قلبهصاحبهيملكلمالقلعب

)3(:القائلقالكما،نهايته

الأمويديوفيعذلتهلايدهفيوالامرياعاذلي

)1(

،2(

ومسلم)5763(،]البخاريوالشيخان])؟/236([،احممدالإمامروإه

ه!يرة.ابىع!)9026([

الصادب!م-"الضرعة]أ3/23-24(،:"النهابة"فيالأثيرابنقال

نفسهيشلح!الذيإلىفنقله،يغلبلاالذي،الصواعفيالمبا!د-الراءوفتح

خصومه؛وسراعدالهأقو!قهرقدكانملكهاإذافإنهويقهرها،الغضبعند

جنبيك.بينالينفسكلكعدوأعدى:قالولذلك

التوشمعصنلضرباللغويوضعهاعننقلهاالتيالألفاظمنوهذا

منشديدةبحالةالغضبانكانلمالأنه"الكلامفصيحمنوهووالحجاز،

كان،بثباتهوصرعها،بحلمهفقهرها،الغضبشهوةعليهثارتوقد،الخيظ

)القاسمي(..يصرعونهإولاالرجاليصرعالذيكالصرعة

شفاء9و)8"أ(،!المحبين-!روضمةفيإيضا--البيتوانظر.عليهأقفلم

0(1/954)لاالعليل
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فإذا،وتركهفعلهيمكنه،لهمقدورالشكرسبب،السكرانوهكذا

كانفإذا،الشكرعندنفسهيملكولم،يدهعنالأمرخرجبالسببآلى

باجتنابها،لقسهملكعلىويقد!اسبابهبتعاطيمفرطهوالذيالسكر

،الحالهذهفيطلقإذاصاحبهالفقهاءمنوغيرهمالصحابةحمذرقد

الذيالغضبسكرانئعذرفلأن=سببهتعاطيفيمعذورغيركونهمع

واحرى.اولى-الخمرسكرعلىسكرهشدةمع-يفرطلم

قتلهغضبهينفذلمإذامنالناسمنانوهو:عثحرالحاديالوجه

ناالعرببعضعنيذكركما،عليهكشياومرضأوومات،غضحه

علىبيدهلهجليسفأمسكأ(،السابطعلىيردانفأراد،سبهرجلأ

رددت!قتلتني:فقال،سكنقدغضبهأنظنلمايدهرفعثم؟فمه

.)2(ساعتهمنومات.!جوفيفيغصبي

بذلك،يعدرلم،لغبرهطلبماوبقتلغضبههذاتلنفذفإذا

اثزهيترتبلاوان،قولهإهدالىئمك!فإنهبقولينفذإذاوأما،كالران

له.يستجبةولم،عليهأثرهيرتبولمهدعاءاللهوسبحانهاهدركما،عليه

حالفيبالقذفيجلدلاأنهإلىبعفالفقهاءذهبولهذا

)3"،لقذفهوقصذااختيا!ابهأتىإذابهيجلاوإنما،والغضصبالخصومة

،1(

،3(

أثبحت.ماالصوابولعلإاالسباب"عن:الأصلفي

وغيرمما.(،1)43،والمراثيو"الخحازي،،)162لماثريش"نسب:فيالقصه

تخريحهويمكن-،الفقهكخبمنفئشتفييا-بهصزحمنعلىأقفلم

.السكرانفيبعضهمصحعكيا،الخضجانطلاقعلى

ولذا،غيرهفييشذدوذلاصاالغضبحالالقذففيئددوذوالفقهاء

دونوالغضبالخصومةحالفيبالقذفبالضعريضالحدإلىبعضهمذهب

.القذفوقصد1إرادةعلىفريضةالغفبلأن؟الرضا



لخصمه،بجرحهأ"يعزروللاالخصمانعليهويدل،جذافويقولطوو

يحلف،غاشم،ظالمفاجر،هو:بقوله،الخصومةحالفيهوطعنه

ذلك.ونحو،الكذبعلى

حقالقذفبانوطلاقهقذفهبينيفرقالحالهذهفييحدهومن

نفسهإتلافمجرئفيجرينفسهفيقدحهاو،لعرضهواننهاك،لادفي

كاطلأفكنبذلكفيهعذرولوسبمالا،بالغفحبنمبهيغدرفلا،وماله

بخلافالحد-فيسقط.الغضبحالطفيقذفته:يقولانقاذف

.يعدؤهلاوالحق.اللهوببنبينهفبمايدينانيحكنفإنه،الطلاق

له،وشفاغ،المرضلهذادواغبالطلاقتكلمإذاانهالمقصودو

الشريعةهذه)2"كمالفمن؛بهاوتنمسه،صد!همنالكليةهذهبإ-خصاج

لاانأوالمصلحة!والحكحةالرحمةمنعليهاشنملتوماومحاسنها

+3(يلزمهطلموهو،بموجبهاويلزم،بهااخديؤ

)1(

،2(

)3(

،(9/321)"المبسوط"و،(231-151)7/جيللبا("لينتقىا))؟نف!اا

وا"نهاية)3/102-؟23،،الحقائى([و"تبجين(،لم)7/2((الصنائعأبدائع1و

8"(،)6/"و"الفروع393(؟-193)12/"و"الحخخي(،لح38)7/"المحتاج

."112-01/012)ا(نصافلاالاو

غيرفيكحمهفىالحسألةلهدهتعرضتعالىأدلهرححهالم!خفأرولم

"الحدو؟ابوزيدبكرالشيخكتابفي5!ذلكارهاولم،الموضعثذا

238(.-)302"القيمابنعندوالتعزيرأت

أنبت.مايقخضيوالسياق"يعذر(".هكذأ:مضبوطةألاصلفيفردت

.ماخابكالشيخاختارهماوهو،الأصلشيمايستقيمأ"لا((وبحذ!

ظاهر.تحريفوهو.كيالفيبمافتنفسه:الأصلفي

"يلتؤفه".:ولعلها.الأ!ل!يكذا
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ل!االخفسيةالعوارضاذالشريعةقاعدةان:عشرالثانيالوجه

وإلغاغ.وإعحالا،واعتبازاإهدارا،القولفيتأثجر

،والجنون،والسكر،والاكراه،والخطأ،النسحانكعارضوطذا

منالواحدمنيح!حلولهذا،والذ!ول،والغفلة،والحزن،فوالخو

غيوه،بهلايخذ!بماويعذر،غيرهمنيحتحلمالاالقولمنحؤلاء

+القولعلىالحاملووجود،والا!ادةالقصدتجمهـدلعدم

ماذلكقلترضاافي:الناذراحدهميسالالصحابةكانثلهذا

اسخدلوالأنهميصين)1(؛بكفارةامرهغضبفيكانفإذ؟4غضبالي

.التقربلا،كالحالف،والمنعالحض!مقصودهانعالىاخفسببا

سكزىوأنتوالصلوةتقرلبىألا!امنوألذكيايها>:تعالىقالقدف

منمانعاالسكرعارضفجعل33[،]النساء:!لقولونماتخلموأحتى

مانغاط!!النييجعلهكصا،وصلاتهوذكرهالسكراذقهـاءةاعتبار

يديهبيناقرمنباستنكاه)2(أمرلماإقرارهصحةم!

)أمم!

)2(

شيإسخادهانظر.نجهبأسلالإسخا؟عنهمااللهرضيعباسابنعنلأثرما!كربوااهرو

.3(لح350/)"الثعتاوى"مجحوعوضمر،(؟66-64)5الخورالةلقواعد""ا

لفحم.اسحمخككله:يقال.ال!ناحذعنهفيدرأهو،أشارل!ليعلم"فحهريحلثحمأي

الآقيشر.قال،آخرأنصلىإنفسهأخرج-؟ومنعكضرب-فخكقه،الحهرد

سفرحتلااكلتقدبكلعمفقلتمدا!ةشربح!قدانكةليئلوفىيقو

:عدلبنالحكمقاك،ت!ضمه-ومتعهكسمعه-فنكهه

عهدحديثماتالكلبكريحمنهفوجدتمحالدانكهت

كلعحى--انرجلونكه،الاس!نكاهصناسموبالضم،الفم!يحوالثكهة

ونتمرحه(.""القاموسفيأكداالخحةمننكهتههتغيرت
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إلااانتم"هل:ولأصحابهلهتمالمنتكفيرمنمانغاوجعلهبالزنا)9"،

لأب!؟إ")2(.عبيأ

نفسهاعلىالداعياجابةمنمانخاالغضبانهسبحااللهوجعل

االكانر،ابكلمةالحتكلمكفومنمانغاالاكراهسبحانهوجعل،وأهله

والفعل.بالقولالمؤاخذهمنمانغاوالنسيانالخطأوجعل

فإذا،العوارضهذهمنكثيبرمنأقوىيكوناقدالخضبوعارض

القصد،لعدممقتضاهكلامهعلىيترتبلاهؤلاءمنالواحد1كان

يكنلممنهمبالعذراولىيكنلمإندلكيقصدلمالذيفالغضبان

!:ويوضحه!نهمدو

صو!.ثلاثلهالغضبحالفيالطلاقاذتعشرالثالثالوجه

انهويظن،لأجلهغضبهيشحدامرامواتهعنييلغهانإحداها)3(ت

بهالطلاقوق!عفيفهذا،منهبريشةأنهايتبينثم،لأجلهنميطلقها،حق

السببالهذاطلقهاإنمالأنه؛طلاقهيقعلاانهاصحهما،وجهان

،1(

)2(

)3(

عشر!الرابعالوجهفىالحؤلفسيذكرهالحديثبهذاوالاستئخمهاد

)القاسمي(..موضمخا

"أشرب:دفقال:ولفطه،عنهاللهرضيبريدةحديثم!()5916مسلماخرجه

.!فاسخخكثه!جلنمقام،"؟اخيز

والطبرأنئالأستار(،كشف-)1564البراراخرحهابالاستحكاهالامرورواية

.7(لح-73)2/!لأشرافاأ(تحفة:وانظر.الصحيحبإسناد(4")43"لأوسطا"في

.(91لأ)9ومسلم،()2592البخارجمااخرجه

الضاسخ.سهومنوأظخه.أحدها:الاصلشي



فهيذلكفعلتكانت"إن:قالفكأنه،كالشرطوالسبمب،والعلة

.الشرطئوجدلمتفعله!لمفإذا(1،طالق

أبيابنالشريفوذكر،عقيلابنالوفاءأبوبعينهاالحسألةذكروقد

بفتحالدار("دخلتأنطالق"انت:قالإذافيما"إرشاده")1(فيموسى

لطلق.لم4تدخللمأنهاتبينثم،العربيهيعرفوهو،مرازا،الهحزة

يصزحلمإذامابخلاف،بالتعليلصرحقدهاهناهو:يقالولا

العلةانتفتفإذالعليما،الطلاقاوقدفإنه،لهتأثيرلاهذافإن،به

يصرحلماوبالعلةصرحسواءبدونها،لوقوعهمريدايكنلمنهلبجنا

"أنت:داللووهو،الشرطبمنزلةالعلةتكونانالأمروغايةبها،

تعالى.اللهوبينبينهفيحادينوكذا"كذافعلتإن"اردت:وقال"طالق

عوضعلىعبدهكاتبإذافيماواحمدالشافعيأصحابذكروقد

يعتق،لم!مستحقالعوضأنتبينثمحر"،"أنت:فقال،إليهفأداه

.)2(الصورةهذهفيالوقوعبسعدمولىفالطلا!أ،بالحريةتصريحهمع

وقوعهعلمقدلأموعليهاغضبقديكونأن:[لثانيةالصو!ة

لهاعقوبة،يقولبماعالما،للطلاققاصداالطلاقبكلمةفتكلم،منها

اكثريقعلمالطلا!اهذايقعلملوإذ،طلاقهيقعفهذا،ذلكعلى

الرضا)3".معيقعلاغالحافإنه،الطلاق

)1(

)2(

)31

.)992(

.546(-455)4/!المخاعو"كشاف،،415-1/513الح"الصغني9:انظر

حيث-؟الغرائبمجمع9فيالفارسيئقالهماسقوطيعلموالتحريرالتفصيلب!ذا



علىححلهالغضبولكن،بعينهامزايقصدلاان:الثالثةالصورة

فيهالذيبمنزلةفكان،والقصدالتصوركمالومنعه،عقلهوغير،ذلك

يقولمايفهملابحيثاالعقلكائبهوفليس،والجنونالسكرم!نوع

يقعلافهذامعتبزا،قصدهيكونبحيثالعقلحاضرهوولا،بالكلية

يوضحه:والمجنوذهبالمبرسميقعلاكما،ايضاالطلا!ابه

والموسوس،،والمبرسم،المجنونأنعشر:الرابعالوجه

ن.السكروكذلك،منهويستحيقالهبمااحدهميشعرقدوالهاجر،

بالكلية،تصييزهيعدمانسكرانكونهفيالفقهاءاكثريشترطلمولهذا

يعوفولا،كلامهفييخلطالذيإنه:وغيوهاحمدالإمامقالقدبل

)1(.غيرهفعلمنوفعله،غيرهرداءمنرداءه

نااموغ!النبيفإذ،عليهتدلالصحيحةأالصريحةوالسنه

بكلاميتكلم،والذهنالعقلحاضوانه!عبالزنا)2(،أقرم!يستنكه

بهيكوناذ!ي!الخبيفجوزهذاومع،الحركةصحيح!،و!حطيممفهوم

.3(باستنكاههأفأمر،وعل!مهعقلهكحالوبينلينهل!حولسكر

)2(

،3(

للأسق3!اإن:وقال،ذلكفيوكلطه،الغ!ب:الإغا،ق:قالمنعلىرد

."الباري"فححفيعنهنقلهكحا،الغضبحالفيئهوإنماغالئا

المرادبللحإطلاقهعلىليسالحديثمنالمرادالعضب%ذالسقوطووجا

بنلمخاقثمة2([1:1أصلناوتعدم،بالإغلاقعخهالخعجيرعليهيدلكحا،منهنوع

.(أالقاسمي.بمخلهالمرابط

.،436-435)8/،لإنصافو"ا،367،)5/"الفروعولم،(21251/"مأ)الأ.انظر

01قريباتخريجهتقدم

باستنكاهـ.:الأصلفي
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وليسوا،بالكليةالتمييزمسلوبيليسواهؤلاءأنوالمقصود

العقلتخيرأوجبلهمعرضمافإذ،صحيحقصالهمالذينكالعقلاء

مرادهالذيالعقلاءقصديقصداحدهميبقفلمال!قصد،صحةمنعالذي

ولا،بهتكلممالوارماحدهميتصورفلم،يضرماودفع،ينفعماجل!

القصد.ضعيفالتصورناقصهوبل،بهالشعورعنعقفهغاب

واشبههولاء،منحالااسوايكوذقدغضبهحالفيوالغضبان

يفعله.ولاالمجنوذيقولهمالاويفعليقولولهذا،بالمجانين

علىيحجركماالحالهذهفيعليهيحجرفهلقيل:فإن

؟المجنون

يجنكالذيفهو،تدوملاالحالهذهأنبينهماوالفرق،لا:قيل

تلكفىمنهصدرلو،نعم.عليهيحجرلافإنه،يفيقثمنادرأاحيانا

،المجنونعنالصادرالقولمثلكان،منهقصل!غيرعنقولالحال

عليه.أثرهترتبعدمفي

هذهفيوهو،وغشيإغما!للخضبانيحصلقدانهريبولا

حالتكليفهفيزيل،للمريضذلكيحصلكما،قلعامكلفكيرالحال

هذهفيالصلاةقضاءعليهيوجبلاالفقهاءبعض!إنحتىالاغماكا،

عليهيوجبوأحمدالشافعى)1(،يقولهكمابالمجنونإلحافا،الحال

علىالزائدالطويلبينيفرقحنيفةوابو)2"،بالنائملهإلحاقاالقضاء

)1(

)2(

.لأ(1-68ئم!3([-و!اليجموع،(451-2531/)"الأم".انظو

15)2/و"المغني،(4)9دإودا-يروايةأححد(الاماممسائل9:انطر

47

.)52-



فيلحقهذلكهودونالذيالقصيروبين،بالجنونفيلحقهوالليلةاليوم

01أ1(بالنوم

بصاحبهويبلغ،العقليزيلالغضباذالناسمنكثيرينكروقد

وهولم،نفسهم!يجدماإلاالغضبمنيعرفلافإنه،الحالهذهإلى

.الحالهذهإلى[نتهىغضحايعلم

فمنهعظيضا،تفاوتاالخضبفيمتفاوتونالناس1فإن؟غلطوهذا

هوماومنه،كالجنونهوماومنه،كالسكرهوماومنه،كالنشوةهوما

ابطيءالحصولسريعومنه،وعكسه،الزوالسريعالحصولسريغ

.)2"الأقسامهذهإلىع!يوالنبيقسمهكحا،وعكسه،الزوال

ا،الغضبعندتقواهمملكفيعظيفاتفاوتامتفاوتةالناسوقوى

ا]ذلك[أ3"يملكمنفمنهم،والشهوة،والخوف،والحزن،والطمع

فيه.ويتصرفذلكيملكهمنومنهم،فيهويتصرف

عليهانغلققدالذيأ2(الغضبانعشر:الخام!سالوجه

منهااقربالعارضالجنونإلىصاروقد،الغضبفيلرايوالقصد)!"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(1/172إ)و"الصبسوط،(551-11/451"الحدينةاهلعلىالحجةالم:انظر

تخريجهلقدموقدع!ورش!4النبيخطبةفيالطويلسعيدأبيحديثفيذلكورد

31(.:)ص

يقخضجها.والسياق،الأصلفيلحست

.الغضبان:ولعلها.الاصلمافيليستقيم؟ضبطتهاكذا

الواو.علىالضربعنالناسخسها.والقصد؟الاصلفي
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بالطلاقالمتلفظالهازلمنطلاقهوقوعبعدماولى=الثابتالعقلإلى

بقلبه.يردهلموإذعقلهحالفي

عنالروايحينإحدىوهوبعفالفقهاء،الهازلطلاقالغىوقد

بعضيقولوبه)1(،وغيرهعبدالعزيزبكرأبوحكاهاأحمد،الإمام

ولانكاحولاعتقيلزمهفلم،الهزلدليلقامإذامالكاصحاب

.هذامنطلاقهوقوعبعدماولىالغضباناذريبولا؛)2"طلاق

فييشترطوالمأصحابنام!جحاعةان؟عشرالسادسالوجه

نصظاهركانوإذ،لطلاقهذاكرايكونلاانوالمبرسمالمجنون

فيطالبأبيروايةفيقالفإنه؛لزمهالطلا!اذكرمتىانهاحمد

ذاكرأنا:فقال،امراتكطلقتإنك؟افاقلمالهفقيل،يطلقالمجنون

فقدطلقأنهيذكركانإذا:فقال-معيعقليي!كنولمطلقتأنى

طلقت.

أحمدالامامعنالمخقولهو"وهذا:السمقدسيمحمدأبوقال

كانمنفأما،حواسهوبطلان،بالكليةمعرفتهبذهابجنونهكانفيحن

نامع،تصرفهحكميسقطذلكفإنمبرسضا؟كاناو،لخخحافجنونه

انتهى"اللهشاءإنالطلاقذكريضرهفلا،بالكليةذاهب!غيرمعرفته

،1(

)2(

و)المغني")144(،!التحليل"إبطالوانظر:نقلها.منعلىاقفلم

465(.)8/و"الانصاف"373(،-1372/)0

الح/44(."والإكليلو"التاج)2/175(،الثحيخة"الجواهر"عقدانظرت

253(.-252و)6/،323(،135)5/"والئحصجل!البيانتوتأفل
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)1(.كلامه

،نشافمنجنونهممنحالااسواالممتلىءالغضبانانومعلوم

يوضحه:0مثلهيكوناناحوالهواقل،برساماو

بهصرج،طلاقهيقغلاالصوسوسأنوهوعشر:السابعالوجه

لارإدةوالعقلصحةلعدمإلاذاكوما)2(،وغيرهمحنيفةابياصحاب

.هذافهكذا؛منه

الطلاقبلفظالتكلممجردإناحايقللمأنه:عشرلمثامن1الوجه

التكلموراكااخراميرمىلابدبل،كانحالاممبعلىلوقوعهموج!

باللفظ.

قصدهسواء،فقط،التكليفحالفيبهياتيانااشترطتفطائفة

.اختيازابهاواتىعليهاكرهسواء،قصدغيرمنلسانهعلىجرىاو

علىيجريالذيوالطلاق،المكرهطلاقيو!منمذهحثوهذا

فيحنيفةابيعنالمنصوصوهو.منهقصدغيرمنالعبدلسان

)3(+الموضعين

وهو.لهقاصدا،مختازاباللفظيأتيانذلكمعاشترطتوطائفة

،1(

)21

)3(

.01/6،34)"الحعتيل

شيبة"ابيأب!و"مصنف224،،)4/!عابدينابن"حاشية:انظر

)5/378(،"والإكليلوإالتاج،83(،)2/68"و"الحدوئة34(،-)5/33

.(146-046)6/"الأم11و

.93!)3/القدير،و)فتح،57،-256/)4،"المبسوط:انظر
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.الحكرهأأ(طلاقينفذونلاالذفيالجمهورقول

بهتكلمفإن،بمعناهعالضايكونانذلكمعاشخرطمى-منهمثم

،:يقولمنقولوهذا.حكمهيلزمهلم،بمعناهعا!فغيراختيارا

هووهذابمدلولها.عادفايكوذحتىالأقوالاحكامالحكلفئلزئم

.الصواب

فإن،لهناوئا،لحعناهمريدايكوذاذذلكمعاشترطمن:ومغهم

لصريحيشترطمنقولوهذا.حكمهيلؤمةلم،يردهولممعناهينولم

الإماممذهبفي4قووهو.الهازليوحلامنوقول،النيةالطلاق

اللساني،بالنطقالرضاهؤلاءفيشترط،الحسالتينفي)2(ومالكأحمد

.مقتضاهوإرادة،بمعناهوالعلم

"1(

)2(

.35(1-101/035""المغني:انظر

الأئية،صنجماعهقال"وبه]61/278([:الأوطا!("نيل9فيانشوكانيقالما

ألظئق<عذموأ>ثهأق:تعالىبقولهواسخدلواوالنا!ر،والباقرالصادقمنى

".!هعزملاوالهازل،العزماعتبا!علىفدلت227[.]البقرة

والرجعة"والطلاقالنكاحجد:وهزلهنجدجذهنالمثلالثحديثواما

مرويات!فلب!])؟118([والخرمذي])4921((داودأليفيالمروفي

إلى!يهيحتاحالحقامهذاومثل،لغبرهولالذاتهالصحيحمنولاالشيخين

لايخفى.كماالقواطع

برعبدانرحمنإسنادهفيجد!جدحن"للاث"حديث:الشوكانيقال

.)القا!محي(الخ!الحديثمنكرةالنسائيقالا،فيهمخخلفوهو،حجيحب

الحبيرلو!التلخيص492(،-)3/392"الراية"نعحب:للحديثوانظر

.(822-6/422)لالغلجلاءرواإلأو،،3632/)



جهةمرفيهماذوئاالطلاقكونذلكمعيشترطمن:ومنهم

منطائف!قولوهو،المحزمالطلا!تيوحلامنقولوهو.الشارع

بعدهم.ومن،والتابعي!،الصحابةمن،السلف

بشارا،بنمححدحدثنا:الخشنيعبدالسلامبنمحمد)1"وقال

ابناللهعبيدحدثنا:الثقفيعبدالمجيدبنعبدالوهابحدثنا:قال

وهيامراتهيطققالوجلفيقالانهعمراب!عن،نافععنعمر،

-2(ا")بذلكيعتدلا".حائض

قالا:حزمبن!ححدابورواه،صحإذاالاسنادبهذاوحسبك

عبدالر!يم،بنعبداللهبناحصدحدثنا.قال،عبداللهبنيوسفحدثنا

،عبدالسلامبنمححدحدثنا:قالخالد،بنأحمدحدثخا.قال

0)،3(
.5حمره!د

)1(

)2(

)3(

.الصوابعلىوسياتى.تحريفوهو.عمر:الأصحلشي

"بهاا.:رجبابننقلهوفيحا،لى"لذلكالمحلى":9مطوعةفي

لهحهـافظإمامعبدالسلامبنومحمد،صحيحوإسناده)01/163،"المحلى("

فىحجرابنكلامظاهرهوكحابعضها،فيالحديثأحرجوكأنه،لصايف

211(0)3/6+"التلخ!ص"

سقطتقدأنه)1/128("والحكمالعلومجامع9فيرجمااب!وذكر

ابنارواهكذلكلما،الحبضةبتلكيعتذ!لا:وهي،لفظةالروايةهذهاخرمن

أيضا--!واهوكذا،الثقفيعبدالوهابعن3()0/أ""المصنففيشيجةأبي

إلابهيحذثلمكريب"!وةوقال،عبدالوهابعنمعينبنيحى

".عجدالوهاب

(.الدوريرواية-)4/792،892،معينابى"تاريخ:انظر

إليه=ذمبماعلى-الحامهبروايتهالاثر-فيدلالةفلاهذا،وعلى



حكاه،المسيببنسعياالاطلاقعلىالتابعيناققهمذهحبوهذا

)أ".الطلاقسورةتفسيرفيالثعلبيعنه

.طاووسوهو،عباسابنأصحابمنالتابعينافقهمذهبوهو

ابيه:عن،طاووسبنعبداللهعن)6(،جريجابنعن:عبدالر!اققال

وكان.العدةووجهعالطلاقوجه)3(خالفماطلافايرىلاكانآنه

اسحبانوإذا،جماعكيرمنطاهرايطلقهاأنالطلاقوجه:يقول

حملها)؟(.

بنمحمدحدثنا:حزمابنقال.عمروب!خلاسمذهحثوهذا

بنمحمدحدثنا:قال،أصبغبنعباسحدثنا:قال،نباتبنسعبد

:قال،الخشنيعبدالسلامبنمحمدحدشاقالمحمد،بنقاسم

:قال،مهديبنعبدالرحمنحدثنا:قال،المثنىبنمحمدحدثنا

فيقالنهعحروبنخلاسعنلمحتادةعن،يحعى(بن)همامحدثنا

بها"6(.يعتدلا:فقال،حائضوهيامرأتهيطلقالرجل

،2(

)3(

)3(

)3(

)61

الله.رحمهالمصنف

.6()5/شيبةابيابنواخرجط.332()9/

خطأ.وهو.جريجعن:الاصلفي

اولى.وهو.د"الحصنفمطبوعةمنوالمثبت.خالفمحا:الأصلفي

.3(20)6/لاالحصنف9

.حمام؟الى"المحلى9مطبوعةفيوتحزف.تحريفوهو.هشام:الأصلفي

.222()5/الحعاد"إزادفىالصوابعلىوو!د.العوذييحىبنهمام!هو

.(01/631)لا"الححلى
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عن،عبدالرراق]حدثنا[.شيبةأبيابنقال.قلابةابيقولوهذا

وهيامراتهالرجلطلقإذا:قالقلابةابيعن،[)1"ايوب]عن،معحر

.بها)آ(يعتدفلا،حائض

صرح،"الفقهأصولفي"الواضحكتابهفيعقيلابناختياروهذا

ابنالإسلامشحيخاختياروهوالفساد)3"،يقتضيالخهي:مسألةنيبه

."اححد)مذهبفىالوجهيناحدوهو،ليحيه .،الح(-

علىإلاطلاقولا،شنةعلىإلاطلاقلا:الباقرجعفرابووقال

فليسعتتياويمينأوغضبفيطلاقيوكل،جماعغيرمنطهو

.)6(الطلاقارادلمنلاإبطلاق

فيها،الشارعإذذالطلاقوقوعفييشترطونهؤلاءانوالمقصود

نافذ.غير)7"لانجعندهمفهوالشارعفيهيأذنلموما

)1(

)2(

)3(

،31

)5(

)6(

،7(

!."الحصخففيوهي.الأصلم!سقطت

.5()5/!"الحصف

25(.0-2؟319/

وغيرها.(113،لأ92،03،66،2)33/ا"الفخاوى"مجموع:انظر

)1123(،المتمبنوللبرهاذ)367(،لبعلي""الاخخيارات:وانظر

.683()2/لحوافي"الاسلاملشيخالفقهيةللاخحياراتو"الجامع

.(484)"/"و"الإنصاف81()33/لاالفتاوى"مححوع:انظر

لابنالزخار!"البحرو)2/6801(،عيسىبنلأححد"الصدع"رأب:انظر

.(451)3/الموتضى

6(.)7"للعدناكياللعويةاالأكلاطلامعجمةأنظر



يوغمنقولمنالدليلفيأصحوقولهم.الاسلامشيخقال

لازفا.صحيخاويراه،ورسولهاللهفيهيأذنلمالذيالطلاق

لترتبموجببالطلاقالتكلممجردإنيقللمأحداأنوالمقصود

.كانوجهايعلىأثره

تفسيرهتقدمكما،احمدنصمقتضىهذاان:التاسعشر[لوجه

:(")1""مسائلهفيابنهعيداللهوقال.بالغضبحتبلروايةفي"الإغلاد""

قالايجوز؟،عقلهزولانوقتفيطلقإذاالمجنونعنأبيسألت

فليس،فطلق،صحتهعنعقلهفزال،العقلصحيحكانمنكل:أبي

بنتيء.طلاقه

صحتهعنالعقلتغيرجعلفقد،خاضهوذاك،كلامهعمومفهذا

عنالعقليغيرالغضبإغلاقانريبولا،الطلاقوقوعمنمانغا

صحته.

فيالحاكمحكمصحةفياختلفواالفقهاءأن:العشرونالوجه

:احمد)2"مذهبفيأوجهثلاثةوهي،أقوالثلاثةعلىالخضب

.الفساديقتضيالنهيلأن؛ينفذولالايصح:أحدها

ينفذ.:والثاني

وإن،حكمهنفذالحكمفهمبعدالغضبلهعرضان.والثالث

)1(

)2(

.)3/9801(

.(111/681،012"نصافلاا":نظرا

55



عدلا.عالمايكونانيجبالحاكمفإذ،ينفذلمذلكقبللهعرض

حكمفقد،والعدلالعلميمنعه،الخضب:قالحكمهنفذفمن

حكمهينقذلمومن.)1(غضبانوهوالحرةشراجفيللزبير!ك!النبي

العلمفيمنعهالقصد،وحسنالمقصود،كماليمنعهالخضب:قال

غضبهفيمعصولمفإنهع!يو!االنبيحلىالقياسيصحولا،والعدل

)2(1.كذلكرضاهفيكانكماحفاإلايقللمغضبإذافكان،ورضاه

منالغضبيمنعهلمالغضبقبلالحقعلمإذا:قالفرقومن

الفهمقبلغضبواذا،علمهالذيالحقينفذأنفيمكنهوحيخئد،العلم

وهؤلاء.الفهموبينبينهالخضبيحولأنلإمكان،حكحهينفذلم

فهمبعدالغضبلهعرضإنحالمج!جوالنبيوانالؤبير،بقضيةيحتجوذ

الحكومة.

نأعلم،الحكميطلانفيهؤ،ءعندأثرإذاالغضبأنوالمقصود

ذلك.فيتاثيراللغضبوأن،المختارالواضيكلامكيوالغضبانكلام

شرعي،حكئمالطلاقوقوعان:والعشر!نالحاديالوجه

)1(

)2(

الزبيوبنعبداللهحديثمن)2357(ومسلم)2231(،البخاريخرجه

عنهحا.اللهرضي

الحديث.كتابةفيعخهحااللهرضيعمروبنعبداللهحديثذلكوفي

ا.وكيوهحا)3646(داودوأبو2(،70)2/اححداخرجه

)0228(+خؤيحةابنوصححه

العلم"و"تقييد(،عبدالله-!واية)1/244لأحمد"العلل":وانظر

82(.-لأ)4للخطيب
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وا،إجماعاو،سنةاو،كتابإماوالدليلشرعيا،دليلافي!تدعي

فيموجوذامنها!شيوليس،والفرعألاصلحكمفيهديستويقياس

مسألتنا.

وكلاهما،نصمعقولوامانصاماالدليل.قلتششماوإن

واللازم،دليلهوجودلزمالوقوعثبتلو:قلتشثتوإن.!ختف

مثله.فالملزوم،مختف

يزولفلا،بالاجماعمثبحتهذانكاحان:والعشرونالثانىالوجه

منهاللفطهذاصدورقبلنكاحه:قلتشئتوإذ.مثلهبإجماعإلا

يرفعه.مايثحتحتىبقاؤهوالأصل،بإجفاعثابحط

طلاقإن:يقولونالعلماءجحهو!أن:والعشرونالثالثالوجه

أ"،حنجفةأابي4قوهذا.يصخولاينفذلاالعاقلالممجزالصبيئ

اختارهااحمدالإمامعنالروايتينوإحدى،)3"والشافعي)2(،ومالك

.()إسحاققولوهو،محمد)4"ابوأسشجخأ

قصاولهوقصذا،اختياراجملماتهوموجيهباللفظعارفاكونهمع

أ!ألي

،2(

)3(

ألم(

،51

.(6/35)"طلمبسواا):لظرا

.،9لح/5)"تدالزياوالخوادراو"،3،"349"،21/97"ونةلحدا"تنظرأ

.(6575/)ا"لاما":انظر

.35(0-01/348)"المغنيأ)

منصوربنإسحاقو"مسائل)؟/091،،الحنذرلابن"الإشراف[اانظر:

0133(.959،)رقم"وإسحاقلأحعدالكوسج

الحأفل.عندكذلكوليس،تعارضإسحاقعنالحقولظاهروفي
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فيواختبارهبابتلائهسبحانهاللهامروقد،صحيحةوإرادة،صحيح

ع!النبىواعتبرأ7"،وصيتهالخطاببنعمرنفذو!د،تصر!اله
..+)1(-

.93(ابويهبينالتخييرفيواختيارهقصده

والعلمالقصدبابعليهأكلققدالذي،الخضبالمئ!ديدفالغضبان

!يب.بلاهذامنطلاقهوقوعبعدماولى

موفوعالقلملأن؛مكلفغيروهذامكلف!،الغضباذ:قيلفإن

يترتبانمكلفاكونهمنيلرملاولكن،كذلكالأمر،نعم:قيل

يصحولامكلفثوالحكره،كيف.تقدمكما،لفطهمجردعلىالحكم

كوذمنيلزمفلا؟!،مكلفوالمريضى،مكلفوالسكران،طلاقه

ونقض،اقوالهإعتباريمنعحاللهيعرضلاأنمكلفاالعبد

)1(

،2(

)3(

6[.]النساء:(...وأئخلو1!ليئمن>:دعالىقولهفى

9(.ه!ما)2/!الذم!ةاهلأأحكام:وانظر

)11/183(،شيبةأبيوابن31(،ا031-21/"الموطألمافيمالكاخرجه

"والخبر:وقال61/2"2("الكبرى"(فيوالبيهقي)9/78(،وعبدالرراق

ذكرافيانهإلا،عنهاللهرضيعمريدر!لمالزرقيسليمبنفعمرو،منقطع

".أعلموالله،القعحةصاحبإلىانحسابهالخبر

بعمرسليمبنعحرولقاءبأذ!النقي"الجوهرفيالئركحانيابنوتعقبه

.الاتصالعلىفيحمل،ممكن

كابهفيأبويهبينتخييرهفيالواردةا،حاديثاللهرححهالمؤلفساقوقد

امنالولد،فيئع!رادلهرسولحكمذكرفي([لح09-])5/432المعاد""!اد

.)القاسمي(.فراجعهوفقهها،أحكامهاشرحمع،الحضانةفيبهاحق

!"



.(1آفعاله)

جزءيكونادبالطلاقالتلعطكايةان.والعشوونبع1الرالوجه

مجردوليس،مانعهوانتفاءسببهوجودبعدإلايتملاوالحكم،سبب

.تقدمكما،الأئعةباتفاق،تاماسبباالظفظ

اجزاءبقيةتكونأنإماوالتكليفوالعلمفالقصاوحينئذ،

منمانخاعدمهايكونأو،اقتصائهفيشروطاتكوناو)2"،السبب

بدونها.بالطلاقالتكفميؤثرفلا،الثلاثةالتقاديروعلى.تأنيره

ومن،والمكره،والسكران،الغضبانطلاقاوقعمنمعولس!

بدون،اوجزؤه،السببمجردإلا،منهقصدبغيرلسانهعلىىجى

اعلم.والله،الحكمثبوتفيكافيغيروذلك،مانعهوانتفاكاشرطه

،يردهولمبالطلاقلسانهسبقلوانه:و[لعشرونالخامسالوجه

إحد!في،الحكمفيذلكمنهويقبل،تعالىاللهوبينبينهفيمادين

ولا،يدين:الأخرىوالرواية-قوينةتكذبهأنإلا،احمدعنالروايتين

.)3"الحكمفييتحبل

ب!غيرل!ح!انهإلىالطلاقسبىإذا،الشافعياصحابقالوكذلك

قىينةظهرتإذاإلأاللسانسبقدعوىتقبللاولكنفهولغو،قصد

.)4"بقرينةإ،الحكمدونالباطنفيمنهفقبلوا.عاهتدل

)1(

،2(

)3(

الم(

أثبت.ماالصوأبولعل.بالحهملةداونقص،:الأصلفي

اثبت.ماوالوجة.الكسبةالأصلفي

.(466-654)8/((و"الإنصاف،3(لأه/01)""الحخخيةانظو

(.لح)6/2؟"المحتاج"نهاية.انظر

95



يقعلمالطلاقإلىلسانهسبقمن:مالكاصحابقالوكذلك

.)1(الفتوىفيويقبل:قالوا.الطلاقعليه

فيوعنه،الطلاقوقوعامنمانغااللسانسبقيرىلاحنيفةوابو

بضعهاتملكالمراةبأناصحائهوقرر،روايتالطالعتقفياللسانسبق

،والمكره،كالسكرانالقصد،وعدمالقصذفيهيستويلسبب

سببهفييختلفلاالبضفزوال؟بالاتفادتى،وكالرضاع،والهأزل

نفسهبهيحلكاالذيالسببفإذ،العتقبخلافالقصد،وعدمالقصذ

التسويةحنيفةابيعنيوسفابووروى،وعدمهالقصدفيهيختلف

،الوقوعفيسواءهما:طائفةفقالت،اصحابهاختلفثمبينهما،

.)2(الوقوععدمفيسواء1همابل:طائفةوقالت

منماحلهقصدغيرمنالظلاقإلىاللسانسبقانوالمقصود

ا.الجمهورعندوقوعه

قصداغيرمنبالطلاقسبقهلسانهاننفسهمنعلمإذاوالخضباذ

الحكمافيقبولهواما،الفتوىفيويدثن،نكاحهعلىالاقامةلهجار

علىتدلظاهرةقرينةقامتإنانهوالاظهر،الخلافعلى!يخرج

ولا،القرائناقوىمنالشديدوالشضب،الحكمفيقباطقولهصحة

لمأنهيمينهجهدباللهيحلفالغضبشدةفيطقممنكثرافإذسيما

)1(

أ؟(

31،."-903)5/والاكليل"و"التاج44(،)4/"الجليل"مواهب:انظر

و!البحر(،!)5/القدير"و"فتح161،،-31016/الصشاخ"دابدائع:انظر

.(72؟-772)3/ل!لقلراا

06



لسانه.سبقوانحا،الطلاقيقصد

بهصرحكحا،الظلاقعليهيوقعونلافالجمهور،وحينئذ،

ومالك.والشافعيأحمداصحاب

رو؟.()1-.
قرينهقامتإدأنهصخها،اقوالثلاثهالقضاء!ي!بولهو!ي

فلا.وإلأ،قبلقولهصحةظاهر!على

تحريف.وهو.قولهةالأصلفي)1،

61



فصلا
رواهما،يريدهلابحاالغضبفيتحالمقدالخضبانانيبينومما

عبداللهبنجابرسمعانهالزبير،ابيحديثمر"صحيحه"في!سلم

)1"اشترطتواني،بشرأنا"انما:يقول!اللهرسولسمعت:يقول

يكونان،سببتهاو،شتمتهالمسلمينمنعبداي،وجلعزربيعلى

.وأجزأ")2(زكاةلهذلك

قالت:عائشةعن،مسروقحدي!مناحمد("الإمام"م!صندوفي

ياا:فقلت:قالت،وسبهما)3(لهمافاغلظ،رجلان!صالنبيعلىدخل

"ا،إ[)!خيزامنكهذانصاب]ماخيزا،منكاصابلمر!اللهرسول

اللهم:قلت،؟وجلعزربيعليهعاهدتماعلمتماا!":فقال:قالت

."")وعافيةمغفر!لهفاجعلها،لعنتهأو،جلدتهأو،سببتهمؤمؤأيما

:يقولع!ي!النبيسمعانه،هريرةابيحديثمنالصحيحينوفي

.")6(القيامةيومإليكقىبةذلكفاجعل،سببتهمؤفيعبدأيما"اللهم

)1(

)21

)31

،3(

)!(

،6(

أولى.وهي،مسلمروايةواليثبث.اشترط:الأصلفي

)2026(.!مسلملى!حيح

أولى.وهي6"المسندد!وايهوالمئبت.وس!حافأغلظا؟الأصلفي

لاذمة.وهي"المسعد("،منذيادة

صحيح.وإسناده.45()6/"المسند(1

.بنحوه026()0مسلموأخرجه

)1026(.و"مسلم،)6361،،"البخاري"صحيح
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يرضىكماأرضىبشر،أنا"انحا:الحديثبسرألفاظوفي

فاجعلهالعنتهأوسببتهمؤمؤفايحاالبشو،يغضثكحاوأكضب،البشر

زكا!".له

ربهعلىشرطلما،الغضبفيبهدعالمامريداء!النبيكاذفلو

إرادةاجتماعالمحتنعمنإذ،ذلكضدعليهبالمدعويفعلانوسأل

علىفدل،ربهعلىلهمشترطاأحدهما،بإرادةصرحوقد،الضدين

الغضب.حالفيبهدعالماإرادتهعدم

مالكوهو،الرضامعصومهوكما،الغضبمعصوم!وهوهذا
..)1(و...

وتصليكه)3(،،غضبهفيئعصم)3(لمبمندكي!،بتصرده

؟!فيهبهالشيطانويتلاعب،كضيهفيهويتصرف

فهو،مضمونهيريدولا،يريدهلابمايتكلمالغضبانكانوإذا

يريدولاباختيارهبهيتكلماو،الكلامإلىيلجأالذيالحكرهبمنزلة

اعلم.والله،مضمونه

فإن؛الطلاقوقوععلىيدلبمامعارضذكرتمما:قيلفإن

عليه،اثرهترتبالغضبحالفيواراد،اختيارابالسحببات!الغضبان

حالهوإنمابالارادةالاعتبارإذ؛رضاهحالفيلهإرادتهعدميضرولا

مريدغير،بالسببالتكفمعلىمححولفإنه،الحكرهبخلاف،التلمظ

)1(

)2(

)3(

الأصل.فىكدأ

تحريف.وهو.يعصهمةالاصلفي

ويتمفكه-:ولعلها.الأصلفيكذا
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غيرفإنه،عقله"[أ9]علىالحخلوبالسكراذوبخلاف،عليهأثرهلحرتب

كلامه.لإلغاءوجهفلامختا!،مكلفوالغضبان.!كلف

فليس،لهوايثارهبهرضاهبالاختياراريدإن:يقالان:فالجواب

ولابهاراضعغيرهوالتيوارادتهبمشيئتهوقعانهاردتموإذ،بمختار

ثابتالاختيارهذافإذالأثر،توتبيوجحبلابمجودهفهذابأثوها،

الأرضبينيفرقلاأنالسكرانفينشترطلافإنا،والسكرانللمكره

فيويخلطيهذيانه:اقوالهأثرترتبعدمفيالمشترطبل،والسماء

و[لمريض.المححوموكذلك،كلامه

الإرادةاهلمنهوإذ؟للبلوغالمراهقالصبيا:هذامنوابلغ

سبقمنوكذلك،أثرهكلامهعلىيترتبلمثم،الصحيحوالقصد

حالفيباللفظاتىوقد،طلاقهيقعلافإنهيردهولمبالطلاقلسانه

لايده!لمولكن،مكوهغيرالاختيار

تقدملما،الغضبحالفيلقصدهحكمفلاقصدهوإنوالخضباذ

ذلك.علىالدالةالأدلةمن

يقغلا،يرساماو،لنشافجنونهكانمن)2(:اصحابناصزحوقد

بالكلية،ذاهب!غيرمعرفته)3(كانتوإذ،اتصؤفهحكمويسقط،طلاقه

.(اوقعه)4وانه،الطلاقيذكرانيضرهولا

)1(

)2(

،3(

)،ك!

ا.الأصلمنساقطة

وإن،لا!!ةكير"بأنداو!يادةمن".)بان:الحطجوعاتوفي.الأصلفيكذا

الانسب.هيكانت

اثبت.ماوالصوا!.كانتإدةالأصلفي

.3(؟0/116)!المغني":أنظر
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حالفيسبهلحنسبهيجعلانربهع!ح!النبيدعاءمنذكرناهوما

يسأللمواخحارهأ!ادهلوإذ،لهمريل!]غير[)1(أنهفيصريح!،غضبه

ضدينإرادةيحصورلاإذ،عليهبهدعاماضذعليهبالحدعويفعلانربه

المسألة.فيكافوحدهوهذا،واحدةحالةفي

منونحنوالفكر،التأملطولبعدالحسألةهذهفيظهرمافهذا

وراءومن،إليهاالمصيريجببحجةذلكردلصنوالشكرالقبولوراء

التكلان،وعليه،المستعانوالله،والعنادبالهوىذلكردمنعلىالرد

واصحابهالهوعلى،النبيينوخاتم،المرسلينسيدعلىاللهوصلى

وجل.عزاللهملكبدوامدائمةصلاة،وأنصا!هوعترته

زمة.،دةذيا(1)
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ريصالفهافهرس

اللفظيةالفهارس،

القرائيةالآياتفهرس-

و[لآثارالاحاديثفهرس-

الشعرفهرس-

الامثالفهرس-

الأعلامفهوس-

والجماعاتالطوائففهرس-

الكتبفهرس-

العلميةالفهارس%

العقيدة-

التفسير-

الحديث-

الفتكه-

الفقهاصول-

لفقهية1والضوابطالقوأعد-

)الفقهية(الفروق-

:منفرقات

بالاعلاممتعلقةفوائد-
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72(

)!لأ

8!(

88(

98(

لا(1
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لأ(4

؟7(

لأ(9

،08

)81

)"4
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)85

)88

)88
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الحغائق-

الغضب-

منثورةفوائد-

الموضوعاتفهرس!

68

)09(

)09(

)9-19"(

39(-9!)



اللفظيةالفهارس*

نية1القرألاياتفهوس-

والاثارالأحاديثفهرس-

الشعوفهرس-

الأمثالفهرس-

الأعلامفهرس-

والجماعاتالطوائففهرس-

الكتبفهرس-
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لأ()1

72(-،73

)،لأ(

لأ،)4

>!لا-97(

)108
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القرانيةالآياتفهرس

لصفحةالآيةا

228،9،92[ه/]البقرة(أيفنكغبألئغو!دلهيواحذكم!لا>

334؟[]النساء/وأنتوشبهرئ(الصلوةامنوالاققردواالذينيأ!ا>

31[51"/]ا!عرافأسفا<غقئنقؤمهحركموس!+رجحولما!

31[1ه4]ا!عراف/(...دضحمبموسىعنسكتولما>

1؟2[00]ا!عراف/<فاشتعذياللهلمحغلشتطنمنينزغنلثوإما>

1111(]بونس/ستعحالهوبألختر(لشرفاسدله!لويعجل!>

21[11لاسراء/]ابآلخيز(ءدعاهلشرباقيدنسمنآولدخ>

3![63/]الك!فأبهر!(أنالشيط!،!أل!سنيةوما>

3363[]النور/تحصنا<أددنإنائبغاعلىفحمتكمتكرهوو،>

71



والاثارالأحاديتفهرس

الأثرأ1"أوالحديث

بهايعتدفلاحائض!وهيامراتهالرجلطلقإذا-.؟

ستببتهمؤمنعبل!أتمااللهم

بالزناأقرمنباستنكاهجم!ل!شع!امو

الشيطانمنالخضبإن

ربيعلىاشترطتوإني،بشراناإنما

البشريرضىكماا!ضى،بشراناإنما

يعتقدهالشيءعلىالرجليمين(اليمينالغوإنه،د

يجدماعنهلذهبقالهالوكلمةلاعلمإني

ربيعليهعاهدلثماماعلحباو

ابويهبينالصبيغ!ي!النبيتخيـر

أالغضب(ادمابنقلبفيجمرة

الحرةشراجفيللزبير!بالهالنبىحكم

اللهوجهبهيبتغىماوالعتق،وطرعنالطلاق-؟

الطلاقوجهخالفماطلاقايرىلا()طاووسكانتا!

كفارةفلاكضبانوهورجلعليهاحلفيمينكل-.-

اثر.فهو)!م(بمحدزاكانما)1(

72

الصفحة

لحه

62

3؟،46

1537،

62

63

01

14-15

62

58

31

56

25
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غضبانوانتتحلفاناليحينلغوفي

واللهوبهلىواطهلا:الرجلقواهواليحينلغوثغ

بالصرعةالشديدلي!س

فليطعهاللهيطيعاننذرمن

الصبيوصيةعنهالله!ضيعمرنفذ:!

عنه(اللهرضيحمزة4)قولابيعبيدإلاانتمهل

عليهغضبإذاومالهلولدهالانسانقولهو-":

اولادكمعلىتدعواولاانفسكمعلىتدعوالا

بينةعلىإلاطلاقلا-"ش

إكلاقفيعخاقولاطلاقلا

يحينكفالىةوكفارتهغضبفينذرلا

حائض!(وهيامراتهيطلق)الرجلبذلكيعتدلا-ة؟

حائض(وهيامراتهيطلق)الرجلبهايعتدلاث"؟

غضبانوهواثنينبينالقاضييقضيلا

شفإنلياغفراللهمةاحدكميقللا

لمحغ-بز؟ييما

73

،8

؟،6،16،

25

22

!8

44

12

54

21

21

!2

!4

23

91



الشعرفهرس

عذلتهلايدهفيوالأمرعاذلييا

العقلكولىالغضب

+-غ!+-ي!

الأمثالفهوس

ب،-،ثحم!

74

مرالأايديوفي

02،33



الأعلامفهرس

عفانبنعثمانبنابان

)أبوبكر(شيبةابيابن

)الشريف(موسىابيابن

نجيحابيابن

حنبلبناحمد

خالدبناحمد

عبدالرحيمبنعبداللهبناحمد

!اهويهبنإسحاق

القاضيإسحاقبنإسماعيل

الجويمني-الحرمينإمام-.:

إسماعيل(بن)مححدالبخاري

جعفربنعبدالعزيرابوبكر

(الإسلام)شيختيميةابن

الخحلبي

عبداللهبنجابر

عبدالعزيز(بن)عبدالملكجريجابن

لأ5

26

،4،6،21،26

36،45،46،48،

51،54،55،لأ5

7

6،27

27،54

12

27

!!

،3

95

52

52

57

34

25

92

53

62

53



،)الطبريجريرابن

الباقرجعفرابو

الحرمين()إمامالجويني

الحارثأبو

الثيسابورجمما(عبدالله)ابوالحاكم

حزمبنمحمدابو-حؤمابنثة:

الكوخيالحسنابو

حمزةابو

حنبل

ثابت(بن)ال!ثعماذحنيفةابو

(الطحان)خ!الد

عحروبنخلاس

الاشعث(بنأسليماذداودابو

دريدابن

العوامبنالزبير

المكي(مسلمبن)محمدالزبيرابو

جماهرشا

المسيببنسعيد

إدريس(بنأمحمدالشافعي

76

8

541

2171

271

21،

6

23،35،48،05،57

3،6

26

7،2327،،

كا!،48

27

8
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06

8

ط!ه

11

6

فيه

62

27

53
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لبطاابو

(اباذيالمحمد)طاهرابو

،كيسان)بنطاووس

يوالطحا

المؤمنين()امعائشة

أصبغبنعباس

مهديبنعبدالرحمن

الصنعاثيهمامبنعبدالرازق

الميمونيعبدالملك

حنبلبناحمدبنعدالله

طاووسبنعبدالله

عباسبنعبدالده

عمربنعبدالله

)نفطويه(عبداللهابو

الئقفيعبدالمجيدبنع!بدالوهاب

عمربناللهعبيد

عفانبنع!مان

السائببنعطاء

عقيلبنالوفاءأبو=عقيلابنكأ

الخطاببنعمر
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حصينبنعمران

عبدالعزيزبكوابوالخلالى-غلام!

دعامةبنقتادة

الحقدسيمحمدابو=قدامةبن!

قلابةابو

لمحعدبنالليث

ماجهابن

إسحاعيلبنمالك

انسبنمالك

جبربنمجاطد

بشاربنمححد

احشمفيمحمدبوأ

د!ستويه()ابنمححدابو

نباتبنسعيدبنمحمد

الخشنيعبدالسلامبنمحمد

مححدبنقاسمبنمحمد

المثنىابنمحمد

قدامة()ابنالمقدسيمحمدايو

الأجدعبنمسروق

الحجاجبنمسلم

،9،23،35،94،51

،52

،52

،94

7"

21

53

54

35

4

8

57

11

!2

53

6

53

153

53

153

57

62
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راشدبنمعمر

السلامعليه!موسى

عمر،ابن)مولىنافع

ثريرةلوآ

يحيىبنهححام

وسيم

وك!ابن

عقيلبنالوفاءآبو

واضحبنيحيى

عبداللهبنيوسفما

القاضييوسفابو

.37،+..-.!*-*-!د

97

1337،

!2

62

53

8

8

5؟،4!

8

52
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الأربعةالأئمة

حنيفةابياصحاب

الشافعياصحاب

مالكاصحاب

)الحنابلة(اصحابنا

الحجاذاهل

العراقاهل

التابعوذ

لجمهورا

لسلفا

الصحابة

الفقهاء

الملوك

والجماعاتالطوأثفف!رس

35-إ34

05106.

95!،61

93،06611،

6أ16،4،؟9

16

،1351لأ

34،25

17،35،15،57.06،16

34.25

34،14،43،25لح52،26

2،14،64،47،93،510؟

31

ص!؟،*
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بلم!رو

الكنبفهرس

موسىابيلابن"الا!شاد"

والبياذ()الكشف"الثعلبيتفسير"

نجيحابيابنروايةمجاهد""تفسير

(البحان)جامع(جريرابن"تفسير

"السنن"

"البخاري"صحيح

الحاكم""مستدرك="الحاكم"صحيح

مسلم""صحيح

الصحيحان

عبداللهروايةاحمد"الاماممسائل"

الحاكم""مستدرك

احمد"مسند"

قوقوللابنالأنوار""مطالع

عقيللابن"الفقهصولفي"الواضح

حم!!حمهى

81

45

53

8

1!،4

7،25

62

62

55

21

62

17
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العلميةالفهارس+

العقيدة-

الحفسير-

الحديث-

الفقه-

الفقهأصول-

الفقهيةوالضوابطالقواعد-

)الفقهية(لفروقا-

:متفرقات-

بالأعلاممتعلقةفوائد-

الحقائق-

الغضب-

منثورةفوائد-

83

)84(

)841

)85(

)8"-8!(
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"98-"8(

)98(

98(-)9"

)09(

،119
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الفنونعلىالعلميةوالحسائللفوأئد1فهرس

+العقيدة*

الغضسبصفةمنضده!اجابة،الرحمةصفةمنالخيردعاءإجابة

القلب(اطمئنان)معالكفربكلمةالمتكلمكفرمنمانعالاكراه

ايضامانعالسكرعارضوكذلك

12

؟؟

34

،اد[لتفسيرظ:

تفسيرية:لطائففي

ولماسكت>:تعالىقولهفي()سكتإلى(أسكنعنالعدولفينكتة

14-13لغضب<فوسىعن

41القراذمنمواضعثلاثةفيوردالشيطالأمنبالاستعادصالامر

المصنف:فسرهاايات*

01-8(أيصشكغئلخوفىباللهيؤاخذ3،>

21-11بالختر<شتعحالهمالشرفاسدلهولويعجل!>

!ص!!ص

21بالحتر(بالشردعاءهلإثنسننآرلدخ>

31أسفا(غضبنقؤمه-لىإموسىرجعولعا>

جممالحديث!م

لتعليق:1وبالشرح[لمصنفتناولهاأحاديثت

("اولادكمعلىتدعواولاانفسكمعلىتدعوا"لا

84



("إغلاقفيعتاقو،طلاقلا"

إليكقىبةذلكفاجعلسببتهمؤمنعبدأيما"اللهم

القيامة"يوم

3يمح!الفقه

47،16-91

6263،65-

؟الصلاة+

48-7؟عليهللمغمىالصلاةقضاء

:الصيام*

عند-ناسئارمضاننهارفيوطىءمنعلىالكفا!ةوجوب

32-الأكثرين

الحجو:في

لا؟عليهيحجرلا،يفيقثمنادراأحيانايجنمن

الوصايا:بخغ

85الصبيوصية

العتق.بر

حر.أنت:فقال،إليهفاباه،عوضعلىعبدهكاتبإذا

54مستحقالعوضانتبينثم

:الطلاق!!

ووضعه،وقتهفي:الادتالمطفقعلىالشارعحجر

81-71(ذلك)وتفسيروقدده،

85



التكلمصجردعلىالزائدةالطلاقشروكاوقوع

55-!5،9!،بلفظه

،52المحومالطلاقيوقعلمبعفمنذكر

المحومالطلاقيوقعلممنحجج

،0305،،1،91"الحكرهطلاقث

،9394،-38الهازلطلاقا

28،14،4-26السكرانطلاق

،6؟طلافهيقعلاالذيالسكراذصقة

،د!المجنونطلاق

نأالمجنوذطلاقإيقاعلعدميشتوطهل

-94؟لطلاقهذاكرالايكوذ

،8!-7!العاقلالمميؤالصجيطلاق

الموسوسطلاق

،61-93ثردهولمبهلسانهسبقمنطلا!ت

صور:ثلاثلهالضباذطلاق

لأجله،غضبهيشتدامرامراتهعنيبلغهاذ:الأولىال!حورة

-4!منهبزبهأنهايتبينثم،لأجلهفيطلقها،حقانهويظن

علمقدلامبرعليهاغضبقديكوكان:الثانيةالصورة

،يقولبماعالفا،لهقاصذابالطلاقفتكلم،منهاودوعه

ذلكعلىلهاعقوبة

86

64

15!5

18

51

51

.6

614

63

05

63

05

لح6

45

45



الغضبولكن،بعينهأمزايقصدلاان:الثالثةالصورة

فليس،والقصدالتصورسدحالومنعه،ذلكعلىحمله

هوولا،بالكليةمايقوليفهملابحيسشالعقلغائبهو

64معتبؤاقصدهيكوذبحيثالعقلحماضو

3393،-0332،طلاقهيقعلاالذيبالغضبانالقيمابنمراد

71فيهاليرجعةلاطلقةطالقانت:قاللو

.الهمزة)بفتحالداردخلتأنطالقأنت:قاللو

54(العربجةيعرفوهو

الحضانة0ص

85أبويهبينالصبيتخيير

:الحدود-!

24-14والغضسبالخصومةحالالمذف

؟13.2الغضبحالوالشتمالسب

:والنذورلايمانا!

2،33!،01،23-8الجمينلغو

73ناسئابهتكلمثمبكذايتكذملاأنحلفمن

35،43-23،33-22بهالوفاءوحكم،كفارته:الغضبنذر

7،23الشافعيعندالغلقويحينالغلقبنذرالحراد

:القضاء-"

57-5!،24-23غضبهحالالحاكمحكم

"7



:الإق!ارفي

الاقرارصحةمنمانعالسكر

لمجلىالفقهأصول!!

كالشرطالمسبب

الفساديقتضيالني

حكمفيهيستويقياسأوإجماعأوسنةأوكتابإماالدليل

والفرعالأصل

نعمعقول!امانعىإماالدليل

مثلهبإجماعإلايزوللاالإجحاع

الفقهية!بط1والضوالقواعد!و

43،

الحيلذم

معتبرهالعقودفيالقصود

(القاعدة)وفروعالتكليفتستلزملاالكفارة

،القولفيتأثيرلهاالنفسيسةالعوارضأن:الشريعةقاعدة

-3؟وإلغاءلأوإعما،واعتباراإهدارا

يمنعحاللهيعرضلاأنمكلفاالعبدكونمنيلزمفلا

أفعالهونقض!أقوالهاعتجار

القلبقصدغيرمنللسانعلىجرىبمااعتبارولا

01،1،؟،3(000،الإكراه،الذهول،النسيان،)الخطا

88

46

45

1551

751

لأ5

57

إثما

38

23

34

951

،1



02-21،92،37،43

15بمدلولهاعارفايكونحتىالاقوالاحكامالمكلفيلؤمولا

95مانعهوانتفاءسببهوجودبعدإلايتملاالحكم

نفوذمنقسمكلعلىيتوتبوما،الغضباقسام

12-02والعقودالطلاق

32،34،14افعالهدونالغضباناقوالحكميبطلالغضب

35.63الاقوالعلىالاكراه

63-35انواعثلاثةالافعالعلىالاكراه

!(لفقهيةا)لفروق1*

والغضبانالهـازلطلاقبينالفرق

الغضبحالوالطلاقالغضبحالالقذفبينالفرق

الحجرفي،والمجنونالغضبانبحنالفرق

حنيفةابيصحابعندوالعتقالئضعزوالبينالفرق

متقرقات!*

:بالأعلاممتعلقةفوائد؟في

المسيببنسعيد:الاطلادتىعلىالتابعينافقه

طاووس:عباسابناصحابمنالتابعينافقه

علىوافضلهمالمالكيةاجل:إسحاقبنإسماعيلالقاضي

الكباربالأئمةيقرنوكان،الاطلاق

98

38-93

47

!3

53

9،؟3



الحقائق:*:

،71-7،61("غلاقلااأ)

،146طلاقهيقعلاالذيالسكوان

الغضب:ت"

منهاونظائره،الامواضنمنمرض!

-31،33-03النفسفيوأثره،الخضبحوارة

وقصة،غضبهقتلهغضبهينفذلمإذامنالناسم!

ذلكفيالعربعن

اخرهفياضطراري،اولهفياختياريالغضب

الغضبفيالناساقسام

غضبهموقتبأشياءملوكهـمامرإذاالملوكخواصنعادة

غضبإذافعلهللغضبانالمشووع

:منثورةفوائدأ

،12،12-11والأهلالنفسعلىالدعاءخطر

043،32،33والغضباذالمكرهبينالشبهوجة

وجهمنمختارايسفىقدالمكره

للمسبببغض!وبغضهوكراهته،للمسببإرادةالسببإرادرو

عنهماللهرضيالصحابةفقه

منهقصدغيرمنالقرآنقارىءلسانعلىيجريالذيالغلط

بهيؤاخذلا

09

55

؟6

93

؟3

3"

311

37

163

91

31

33
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الموضوطت!!ممص

...................المصن!مهمقك

.إكلا!ا"فيحمتاقولاطلاقلا"حدلث

...............لاغلاقاتفسير

....:الخضبانطلاقوقوععدمآدله

:الكتابدلالة-.!

.!..............الأولالوجه

................الخافيالوجه

............-...الخالثالوجه

...!............الرابمالوجه

...............الخامسالدهـجه

السنة:دلالة-ة؟

............-........الأولالوجه

..الثانيالوجه

..النالثالوجه

الصحابة.اثا!:.

.....!...............الأولالوجه

...........--........نياكالوجه

19

16،

03

91-
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8

13

13

16

21

23

25
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الشريعة:واصوللاعتبارا؟ابم

0000000000000092!00000000001أ......الأولأالوجه

00000000003!.....0000000500.".....التانىالوجه

00000000003000000000013!..-.........الثالثالوجه

0000000000000000000000131!...ا......الرابعالوجه

000000000023--....-.....+........الخاممسالوجه

000000000023-...............ا.....السادلمرالوجه

00033+....0000.00000000-....ا....".السمابعالوجه
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000000000000055?!!.........ا.5عشرالحاسعالوجط
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........................-...".العشرونالوجه

..-....................ـهوالعشرونالحاديالوجه

.........00000000000000000والشعرونالحانيالوجه

.--.والعشرونالثاكا!ى!

.-.........-....!.........ال!ائوالعشرونالوجه

...........-....ء.......والشعرونالخامسالوجه

.-يريدهلابماالغضبفييتكلمقدالغضباناذيبينومحا:فصل

!....-............!............الرسالةخاتية
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